
 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inţenýrství 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013         Hana Jakubcová 



 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inţenýrství 

 

 

 

 

Územní studie lokality „ Pod Tratí“, Hlučín 

Territorial Study of  „ Pod Tratí“ Lokality in Hlučín 

 

 

 

 

 

 

Student:        Hana Jakubcová 

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Jana Peterová 

 

Ostrava 2013 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

Prohlašuji, ţe jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod 

vedením vedoucí bakalářské práce paní Ing. Jany Peterové a uvedla jsem všechny pouţité 

podklady a literaturu. 

V Ostravě dne:                                            

        …………………………………… 

podpis studenta  



 

 

Prohlašuji, ţe 

 byla jsem seznámena s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

 beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo na nevýdělečné ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci uţít (§ 

35 odst.3). 

 souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalárské práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalařské práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu u její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne poţádovat přiměřený příspěvěk na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 beru na vědomí, ţe odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákonač. 111/1987 Sb., O vysokých školách a o  změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

  



 

 

Anotace: 

JAKUBCOVÁ, H.: Územní studie lokality „ Pod Tratí“, Hlučín, Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 

Fakulta stavební, Katedra městského inţenýrství, 2013, Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jana 

Peterová 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodné urbanistické řešení lokality „ Pod Tratí“ ve 

městě Hlučíně formou kombinací rodinné a bytová zástavby. Řešená lokalita se nachází 

v severní okrajové části města Hlučína. Převládá zde funkce bydlení. V současnosti je území 

pouţíváno jako orná půda, navrţená zástavba je v souladu s územním plánem města a se 

zábory ZPF je počítáno. Navrhuji dvě varianty řešení, z nichţ jedno je vypracováno detailně. 

Je zpracován návrh technické infrastruktury, dopravního řešení lokality a ekonomické 

zhodnocení vybrané varianty. Návrhem vznikla klidová zóna pro bydlení v příjemné okrajové 

části města. 

Klíčová slova: územní studie, Hlučín, obytná zóna, rodinné domy, bytové domy, technická 

infrastruktura, dopravní řešení, ekonomické zhodnocení 

Annotation 

JAKUBCOVÁ, H.: Territorial Study of „Pod Tratí“ Locality in Hlučín,Ostrava: VŠB–TU 

Ostrava, Faculty of Building, Department of Urban Engineering, 2013, Head of Bachelor 

Thesis Ing. Jana Peterová 

The aim of this bachelor thesis is to propose appropriate urban solve area of "Pod Tratí" in 

Hlučín through a combination of family and apartment buildings. Solved development is 

located in the northern uptown of Hlučín. Prevails there function of housing. At present, the 

area is used as arable land, the proposed development is in accordance with the land use plan 

of the city and appropriation of agricultural land is calculated. I propose two possible 

solutions, one of which is elaborated in detail. It developed a proposal technical infrastructure, 

transport solutions locations and economic evaluation of selected variants. It developed a 

proposal technical infrastructure, traffic solutions locations and economic evaluation of 

selected variants. The proposal was created quiet zone for living in a pleasant uptown. 

Keywords: Urban Study, Hlučín, Residential Area, Family Buildings, Apartment Buildings, 

Technical Infrastructure, Traffic Solutions, Economic Evaluation 



 

 

Seznam pouţitého značení 

BD  Bytový dům  

ČOV   Čistírna odpadní vod  

ČR   Česká republika
 

ČSN   Česká státní norma 

DN   Diameter  Nominal 

ha   hektar 

km.h
-1 

  kilometr za hodinu 

kV   kilovolt 

MHD   Městská hromadná doprava 

m   metr 

m
2
   metr čtverečný 

m n. m.  metrů nad mořem 

RD   Rodinný dům 

PHM   pohonné hmoty a maziva 

STL   Středotlaké vedení 

ÚP   Územní plán 

VŠB – TU  Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

VN   vysoké napětí 

ZPF   Zemědělský půdní fond   

ŢP   Ţivotní prostředí 

 

 

 

 

  



 

 

 

1. ÚVOD .................................................................................................................................................... 1 

1.1 REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK ....................................................................................... 1 

1.2 POŢADAVKY NA VÝSTAVBU BUDOV PRO BYDLENÍ ................................................................................. 4 

2. ROZBOR ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ........................................................................................................... 7 

2.1 INFORMACE A POZNATKY O ÚZEMÍ ........................................................................................................ 7 

3. ÚDAJE O MĚSTĚ ................................................................................................................................. 8 

3.1 ROZLOHA OBCE ................................................................................................................................... 8 

3.2 POČET OBYVATEL ................................................................................................................................ 9 

3.3 POPIS TERÉNU ...................................................................................................................................... 9 

3.4 VODNÍ PRVKY V ÚZEMÍ ........................................................................................................................ 9 

3.5 ŢELEZNIČNÍ TRATĚ ............................................................................................................................ 10 

3.6 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA .................................................................................................................... 10 

3.7 STÁTNÍ SILNICE.................................................................................................................................. 10 

3.8 INŢENÝRSKÉ SÍTĚ ............................................................................................................................... 10 

3.9 OBČANSKÉ VYBAVENÍ ........................................................................................................................ 12 

3.10 OBYTNÁ ZÁSTAVBA ...................................................................................................................... 13 

3.11 VÝROBA A PRŮMYSL ..................................................................................................................... 13 

3.12 KULTURNÍ PAMÁTKY HLUČÍNA: ..................................................................................................... 13 

4. POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ............................................................................................................... 14 

4.1 ČÍSLA DOTČENÝCH PARCEL A JEJICH DRUH.......................................................................................... 14 

4.2 ŠIRŠÍ VZTAHY .................................................................................................................................... 14 

4.3 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HLUČÍN, LIMITY ÚZEMÍ ...................................................................................... 15 

4.3.1 Územní plán obce ..................................................................................................................... 15 

4.3.2 Regulativy řešeného území ....................................................................................................... 16 

4.3.3 Limity v území .......................................................................................................................... 18 

4.4 SWOT ANALÝZA ............................................................................................................................... 19 

5. NÁVRH ŘEŠENÍ ................................................................................................................................. 20 

5.1 VARIANTA A ..................................................................................................................................... 20 

5.2 VARIANTA B ..................................................................................................................................... 21 

5.3 VÝBĚR VARIANTY .............................................................................................................................. 22 

6. ŘEŠENÍ ZVOLENÉ VARIANTY ....................................................................................................... 23 

6.1 ROZDĚLENÍ ÚZEMÍ NA PARCELY.......................................................................................................... 23 

6.2 DOPRAVA .......................................................................................................................................... 23 

Obsah 



 

 

6.2.1 Silnice ...................................................................................................................................... 23 

6.3 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ........................................................................................................... 23 

6.3.1 Vodovodní řád ......................................................................................................................... 23 

6.3.2 Kanalizační řád ....................................................................................................................... 23 

6.3.3 Plynovodní řád......................................................................................................................... 24 

6.3.4 Nakládání s odpady .................................................................................................................. 24 

6.3.5 Veřejné a odpočinkové plochy .................................................................................................. 24 

6.3.6 Architektonické řešení .............................................................................................................. 24 

7. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ ....................................................................................................... 27 

8. ZÁVĚR ................................................................................................................................................ 31 

9. SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY ................................................................................................. 32 

9.1 TIŠTĚNÁ MONOGRAFICKÁ LITERATURA ............................................................................................... 32 

9.2 LEGISLATIVA ..................................................................................................................................... 32 

9.3 STUDIJNÍ PODKLADY .......................................................................................................................... 32 

9.4 WEBOVÉ STRÁNKY ............................................................................................................................ 32 

10. SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK, PŘÍLOH A VÝKRESŮ ............................................................. 33 

10.1 SEZNAM OBRÁZKŮ: ....................................................................................................................... 33 

10.2 SEZNAM TABULEK: ........................................................................................................................ 33 

10.3 SEZNAM PŘÍLOH: ........................................................................................................................... 33 

10.4 SEZNAM VÝKRESŮ:........................................................................................................................ 34 

 

 



1 

 

Předmětem bakalářské práce je navrhnout urbanisticko-architektonickou studii smíšené 

zástavby rodinných a bytových domů v Hlučíně. Vytvoření zastavovacího plánu 

s přihlédnutím na efektivní vyuţití řešené plochy. Ve studii zástavby je řešen hospodárný 

návrh komunikací a napojení na stávající veřejnou infrastrukturu. V návrhu je přihlédnuto na 

platný územní plán města Hlučín, který byl schválen Zastupitelstvem města Hlučína 

č. 14/2004 dne 29. 6. 2004. 

 Návrh řešené lokality bude zpracován formou územní studie a bude obsahovat dvě varianty 

urbanistického návrhu lokality pro bydlení. Pro vybranou variantu je dále zpracováno řešení 

dopravy, technické infrastruktury a veřejných prostranství. Součástí práce bude ekonomické 

zhodnocení vybrané varianty. Kompletní dokumentace je vytvořena v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb. 

Stavební pozemek 

Pozemek, jehoţ část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním 

rozhodnutím anebo regulačním plánem. [13] 

Zastavěný stavební pozemek 

Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely 

zpravidla pod společným oplocením, tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými 

budovami. [13]  

Zastavěné území 

Území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto 

vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 

1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“). [13] 

Nezastavěné území 

Pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo zastavitelné plochy. [13]  

1. Úvod 

1.1 Rekapitulace teoretických východisek 
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Veřejná infrastruktura 

Pozemky, stavby a zařízení, a to  

1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, 

letišť a s nimi souvisejících zařízení; 

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické 

vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační 

zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody; 

3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky slouţící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální sluţby a péči o rodiny, zdravotní sluţby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; 

4. veřejné prostranství 1), zřizované nebo uţívané ve veřejném zájmu. [13]  

Stavba 

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montáţní technologií, 

bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, pouţité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce, na účel vyuţití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad 

předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouţí reklamním účelům, je stavba pro 

reklamu. [13]  

Stavba pro bydlení 

1. Bytový dům 

Dům, ve kterém více neţ polovina podlahové plochy odpovídá poţadavkům na trvalé bydlení 

a je k tomuto účelu určena. [11]  

2. Rodinný dům 

Dům, ve kterém více neţ polovina podlahové plochy odpovídá poţadavkům na trvalé rodinné 

bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům můţe mít nejvýše tři samostatné byty, 

nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaţí a podkroví. [11]   
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Územní studie 

Územní studie je územně plánovacím podkladem. 

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje moţná řešení vybraných problémů, případně 

úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, 

územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo 

podmiňovat vyuţití a uspořádání nebo jejich vybraných částí. [13]   

Územní plán 

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a 

koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména 

zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, j obnově nebo 

opětovnému vyuţití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně 

prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky 

pro vyuţití těchto ploch a koridorů. [13]   

Regulační plán 

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro vyuţití pozemků, pro umístění 

a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření 

příznivého ţivotního prostředí. Regulační plán vţdy stanoví podmínky pro vymezení a vyuţití 

pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí 

veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. [13] 

Ochranné pásmo 

Ochranné pásmo je ohraničená plocha, ve které je zakázána nebo omezena jiná činnost neţ ta, 

pro kterou bylo OP vymezeno. [14]   

Urbanismus 

Urbanismus je soubor metod, postupů a činností vedoucích k harmonickému formování 

lidského osídlení. Vyuţívá se při návrhu řešen rozvoje zástavby sídel a krajiny s důrazem na 

tvorbu ţivotního prostředí. [14]   
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Limity v území 

Limity vyuţití území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů vyplývajících 

z územního plánování. Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a vyuţití 

území. Stanovují nepřekročitelnou hranici nebo rozpětí pro vyuţití a uspořádání území. [14]   

Územní plánování 

Územní plánování je soubor činností, jehoţ výsledkem je návrh optimálního vyuţití území 

podle kritérií ekologických, kulturních, stavebnětechnických a ekonomických. [14]   

Hřiště 

Hřiště je stavebně či organizačně upravený prostor určený pro hru dětí i dospělých mimo 

dopravní prostor, většinou fyzicky oddělený. [9]   

Obytná zóna 

Jedna nebo více zklidněných komunikací zejména v částech obytných soborů s převahou 

pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb za stanovených podmínek provozu podle 

zvláštního předpisu. Prostor místních komunikací v této zóně je opticky, případně i fyzicky a 

také hmatově podle zvláštního předpisu rozdělen na prostor pobytový a prostor dopravní se 

smíšeným provozem a je obvykle řešen v jedné úrovni. [8]   

Šikana 

Směrové vedení jízdního pruhu fyzicky zajištěné, tak aby řidič musel dodrţovat rychlost, 

která je v daném úseku komunikace ţádoucí. [9]   

Umísťování staveb 

Stavby podle druhu a potřeby se umísťují tak, aby bylo umoţněno jejich napojení na sítě 

technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 

umoţňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup poţární techniky a 

provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, 

provedení a způsobem připojení vyhovovat poţadavkům bezpečného uţívání staveb a 

1.2 Poţadavky na výstavbu budov pro bydlení 
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bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a 

charakteru stavby musí připojení splňovat téţ poţadavky na dopravní obsluţnost, parkování a 

přístup poţární techniky. 

Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. 

Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemku nebo v její bezprostřední blízkosti 

nesmí být znemoţněna zástavba sousedního pozemku. [13]   

Vzájemné odstupy staveb 

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat poţadavky urbanistické, architektonické, ţivotního 

prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové 

peče, poţární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závaţných havárií, poţadavky 

na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umoţňovat 

údrţbu staveb a uţívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, 

například technickou infrastrukturu. Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost 

mezi nimi nesmí být menší neţ 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí 

být menší neţ 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách můţe být vzdálenost mezi 

rodinnými domy sníţena aţ na 4 m, pokud v ţádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných 

místností. [11]   

 

Obr. 1 – Vzájemné odstupy staveb 
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Požadavky – obytná zóna 

Obytná zóna je oblast označená příslušnými dopravními značkami; zónu tvoří soubor 

zklidněných komunikací s převahou pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb, je 

zde umoţněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a hry dětí ve společném prostoru. 

V obytné zóně je maximální rychlost 20 km.h
-1

. Je pouţit efekt šikany (umístění parkovacích 

stání a ploch zeleně) pro neumoţnění řidiči jet vyšší rychlostí. Parkování je zde povoleno 

pouze na místech tomu určených a označena vodorovným dopravním značením (barevným 

odstínem, nebo jiným materiálem povrchu parkovacího stání). Stání se navrhuje pouze pro 

osobní automobily. Velikost stání: podélné 2,00 (min. 1,80m) x 5,50m; kolmé a šikmé 2,40 m 

x 4,50m (při moţném převisu čela nebo zádi vozu). Navrţena plocha parkovacích stání nemá 

zabírat více neţ 20% celkové plochy prostoru komunikace. Vedle parkovacího stání je nutné 

zachovat průjezdnou šířku 3,50m. Šířka komunikace obytné zóny při zástavbě rodinnými 

domy se navrhuje nejméně 8m. 

Vjezd do obytné zóny je posuzován jako křiţovatka, musí být splněny poţadavky pro rozhled 

podle ČSN 73 6102. Vjezd do obytné zóny musí být stavebně upraven, aby zde byla patrná 

změna dopravního reţimu, a to pomocí dlouhého zpomalovacího prahu. [4]  

 

Obr. 2 – Vyznačení dopravními značkami „Obytná zóna“ a „Konec obytné zóny“ 
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Získané podklady 

K vypracování bakalářské práce byly pouţity podklady: 

ČUZK: 

 Ortofotomapa, 

 Katastrální mapa 

Město Hlučín: 

 Územní plán města 

 Limity v území 

Vyjádření o existenci sítí: 

 ČEZ Distribuce, a.s., 

 VaK Hlučín, s.r.o., 

 RWE Energie, a.s., 

 Telefónica Czech Republik, a.s. 

 Informace o městě Hlučín 

  

2. Rozbor řešeného území 

2.1 Informace a poznatky o území 
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Ve 13. století nechal na křiţovatce obchodních cest Přemysl Otakar II. zaloţit trţní osadu, 

která měla náleţet do správy hradu Landek. Osada se úspěšně rozrůstala a jiţ v roce 1303 se o 

Hlučíně mluvilo jako o městě. Landek na konci 15. století zanikl a Hlučín se stal správním 

městem panství. V roce 1535 byly kolem města vybudovány obranné hradby. Těţkým 

obdobím pro obyvatele města bylo za prusko-rakouské války. V roce 1742 bylo rozděleno 

Slezsko a Hlučín spadal do pruského území. Hlučín se stal hraničním městem a jeho rozvoj se 

zastavil. Město vystřídalo několik majitelů, v roce 1844 vlastnili město Rotschildové. Po 

vyhlášení Československa v roce 1918 nepatřil Hlučín do tohoto území. Hranice republiky 

tvořila jiţně od města protékající řeka Opava. K Československu bylo město připojeno aţ v 

roce 1920. V roce 1938 byl Hlučín a okolní obce předány k Německé říši. 

 

Obr. 3 – znak města Hlučína 

Město Hlučín se rozprostírá na území historického Slezska, v nejvýchodnější části dávného 

kníţectví Opavského, poblíţ starobylých hranic Moravy a zároveň Těšínska. Nyní je to území 

Moravskoslezského kraje ČR v regionu Hlučínsko. Vzdušnou čarou je Hlučín vzdálen 9 km 

od historického centra Ostravy a 18km od města Opavy. 

Celková rozloha obce je 2114,1 ha. K městu patří i dvě městské části: Hlučín- Darkovičky, 

Hlučín- Bobrovníky. 

3. Údaje o městě 

3.1 Rozloha obce 
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Obr. 4 – Umístění města Hlučína 

Město téměř s 15tis. obyvatel se řadí do kategorie středně velkých měst s rozšířenou 

působností státní správy s úřadem ţivnostenským, matričním, stavebním, dopravním atd. 

Město leţí na pozvolné vyvýšenině asi 250 m n. m. na levém břehu řeky Opavy, kde z jihu 

mezi městem a řekou vystupuje Vinná hora, s výškou 285m n. m. Hlučín má dvě městské 

část: Bobrovníky a Darkovičky, Bobrovnický kopec s výškou 331 m n. m. je nejvyšším 

místem celého Hlučínska. 

Nejníţe poloţena je řeka Opava. Katastrální území Hlučína se rozkládá v nadmořské výšce 

215-287m n.m., průměrná nadmořská výška města je 240m n.m.. 

U jihozápadního okraje města je upravena bývalá pískovna do podoby přírodního koupaliště s 

potřebným zázemím a kempem. Zatopená pískovna slouţí jako rekreační oblast pro město 

Hlučín. Je tu vybudováno hřiště pro pláţový volejbal a nedaleko vodní lyţařský vlek. V 

letním období se v areálu hlučínské pískovny pořádají různé hudební koncerty.  

Dále na jihozápad v blízkosti zatopené pískovny protéká řeka Opava. 

Dalšími většími plochami v k. ú. Hlučína jsou Hudečkův rybník napájený z toku Jasénka 

3.2 Počet obyvatel 

3.3 Popis terénu 

3.4 Vodní prvky v území 
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s plochou 0,26 ha a Nebeský rybník je rovněţ napájen z toku Jasénka s plochou 0,1 ha. 

V k. ú. Darkovičky se nachází tři poţární nádrţe napájené z místních zdrojů vody, z nichţ dvě 

slouţí k chovu ryb. Plochy jsou 0,63 ha, 0,215 ha, 0,001 ha. 

První ţelezniční trať byla zprovozněna v roce 1855 ve směru Ostrava-Svinov do Opavy. 

Ţeleznice z Hlučína vedoucí do Kravaře byla dostavěna aţ v roce 1913. V druhé polovině 20. 

století jezdila z Ostravy do Hlučína také tramvaj. Její provoz byl ukončen v roce 

1982.Ţelezniční trať z Opavy východ do Hlučína č. 317. 

Po skončení druhé světové války se v oblasti Hlučínska začala rozvíjet hromadná autobusová 

doprava.V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce autobusového nádraţí, které je zároveň 

unikátním a ojedinělým řešením kruhového nástupiště s moderními informačními prvky. 

Linka č. 34 (Hlučín aut. nádraţí – Křiţíkova) 

Linka č. 56 (Darkovičky – Křiţíkova) 

Linka č. 66 (Nádraţí Hlučín – Křiţíkova) 

Linka č. 67 (Hlučín aut. nádraţí – Křiţíkova) 

Linka č. 75 (Hlučín aut. nádraţí – Ostrava Poruba, Rektorát VŠB) 

Komunikační síť Hlučína je charakterizována radiálním systémem hlavních komunikací 

procházející centrem. 

Je zde vedena státní silnice I/56 a II/469 (I/56- významná dopravní tepna Moravskoslezského 

kraje) 

V budoucnu je potřeba vybudovat rychlostní silnici nebo dálnici spojující Ostravu a Opavu, 

pro sníţení dopravního zatíţení silnice I/56 centrem města. 

Zdroje vody: 

V k. ú. Hlučín se nachází jímací území Hlučín – Rovniny, jehoţ studny jsou ve správě 

VaK Hlučín, s.r.o. Zde se nachází tři studny, z nichţ jedna je mimo provoz a zbývající dvě 

3.5 Ţelezniční tratě 

3.6 Autobusová doprava 

3.7 Státní silnice 

3.8 Inţenýrské sítě 
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z téměř 50 % zásobují pitnou vodou město Hlučín. Celkové odebírané mnoţství z obou 

studen je 7 – 8 l/s. Projekt navrhuje rozsah ochranných pásem. 

Zdroje mají vyhlášena pásma hygienické ochrany 1. a 2. stupně. 

Vodovod: 

Připojení na vodovod je uskutečněn z 99,5 %. 

V celém zastavěném území Hlučína, Darkoviček a Bobrovníků je vybudován veřejný 

vodovod, který je zásobený z centrálních zdrojů OOV a z místního zdroje Rovniny. Malé 

procento obyvatel, převáţně v Darkovičkách a Bobrovníkách je pitnou vodou zásobeno z 

vlastních studní. 

Vodovod města Hlučína je napojen na místní zdroj vody Rovniny a ve dvou místech na 

centrální zdroje Ostravského oblastního vodovodu (OOV). 

Vodovodní síť v Hlučíně je budována od 40 – tých let a je postupně rozšiřována. Pouţité 

materiály (litina, ocel) značně ztěţují provádění údrţby a opravy. Také z pohledu ţivotnosti 

(koroze, inkrusty) nejsou vodovodní řady ve stávající vodovodní síť ve vyhovujícím stavu. 

Místy je nutné vodovodní síť vyměnit z titulu malého profilu, neodpovídajícího potřebě 

poţárního zabezpečení. Rekonstrukce vodovodní sítě v historickém jádru města probíhá od 

roku 1994. 

Vodovodní síť ve městě je ve správě VaK Hlučín. 

Celková délka vodovodní sítě 63 840m. 

Kanalizace: 

Domů s kanalizační přípojkou je 76,7%. 

V Bobrovníkách byly v uplynulých letech vybudovány dvě čistírny odpadních vod (ČOV). 

Kolem ČOV je zatím pouze navrţené pásmo hygienické ochrany 50 m. 

Město Hlučín má v současné době vybudovanou centrální mechanicko – biologickou 

čistírnu odpadních vod (ČOV), která byla uvedená do provozu v roce 1971. V roce 1994 byla 

modernizována. Odpad z ČOV je vyústěn do potoka Jasénka, nemá stanovené ochranné 

pásmo. 

Celková délka kanalizační sítě 61 141m. 

Elektřina: 

Správce distribuční sítě je ČEZ Distribuce a.s. Distribuční vedení VN 22 kV-L179 a L192 

slouţí k zásobování elektrickou energií sídelního útvaru Hlučín. 
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Distribuční vedení VN 22 kV-L192 bylo vybudováno pro sídelní útvar Hlučín v r. 1998, 

neboť stávající vedení VN 22 kV-L179 bylo jiţ na hranici své maximální přenosové 

schopnosti.  

Distribuční vedení VN 22kV-192 je v provedení venkovním i kabelovém podzemním. 

Plyn: 

Plynovodní přípojku má 91,4% domů. 

Plynárenskou soustavu okresu Opava tvoří přívodní plynovod VVTL 611001 a DN 700 z 

Hrušek do Děhylova, uzlová předávací stanice Děhylov, dále vysokotlaké plynovody a 

přípojky, regulační stanice pro veřejný a průmyslový odběr, místní rozvodné sítě, průmyslové 

plynovody a plynovodní přípojky, napojující jednotlivá odběrná zařízení. 

Provozovatelem VVTL plynovodu je Český plynárenský podnik TRANSGAS s.p. 

Provozovatelem VTL plynovodů, regulačních stanic VTL/STL/NTL a místní rozvodné 

plynovodní sítě je RWE GROUP Severomoravská plynárenská a.s. 

Jedná se o přirozené centrum regionu s jeho administrativním a kulturním střediskem. Je 

součástí sdruţení Hlučínska. Ve městě se nachází úřad práce, včetně střediska kontaktní 

sociální podpory, finanční úřad, banky, pojišťovny, všeobecná i odborná lékařská pracoviště 

apod. 

V místě je 5 základních škol. 

ZŠ Hornická byla postavena v roce 1965 a od roku 1984 se zde zaměřili na třídy s rozšířenou 

výukou matematiky a přírodovědných předmětů.  

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše má jiţ padesátiletou historii od svého zaloţení. Od roku 2002 zde 

byla zahájena rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na fotbal v úzké spolupráci s FC 

Hlučín.  

ZŠ Rovniny patří mezi novější školy, která vznikla v sedmdesátých letech současně 

s rostoucím novým sídlištěm. Jiţ od svého počátku se zaměřila na výuku cizích jazyků.  

V Bobrovníkách a Darkovičkách jsou další dvě základní školy, tzv. malotřídky, pro ţáky od 

prvního po pátý stupeň, atak dojíţdění do hlučínských škol čeká na děti aţ od šesté třídy.  

ZŠ Gen. Svobody je speciální školou pro děti, které nestačí na tempo učení v normálních 

základních školách. 

3.9 Občanské vybavení 
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Od roku 1926 má v Hlučíně své nezastupitelné místo i zdejší středoškolské gymnázium, které 

navazovalo na státní reálné gymnázium působící v Hlučíně v jiné budově jiţ od roku 1920. 

Součástí školského systému je také odborné učiliště a praktická škola, ve kterých probíhá 

výuka různých oborů. Základní umělecká škola Hlučín vyučuje obory hudební, taneční, 

literárně dramatický a výtvarný.  

V Hlučíně jsou také 4 mateřské školy. 

Ve městě působí sloţky integrovaného záchranného systému. Jedná se o záchrannou sluţbu, 

hasiče a policii.  

Sídlo má zde i ústav sociální péče, který pečuje o mentálně postiţené svěřenkyně. Nově 

postavený domov důchodců, není sice městem spravován, ale patří Moravskoslezskému kraji, 

ale je na území Hlučína a pracuje v něm část obyvatel z Hlučína. 

Většina obyvatel ţije v rodinných domech. V bytových domech ţijí obyvatelé převáţně na 

sídlišti Rovniny a na sídlišti OKD. 

Hlučín není průmyslové město, ale přesto zde má své zastoupení dřevozpracující, 

polytechnický, potravinářský, stavebnictví a drobné strojírenství. Lány polí v okolí Hlučína 

obdělávají soukromí zemědělci. 

 Vila čp. 762  

 Evangelický kostel  

 Zámek s areálem parku. 

 Farní kostel sv. Jana Křtitele  

 Hřbitovní kostel sv. Markéty  

 Ohradní zeď kolem hřbitova  

 Mauzoleum rodiny Wettekampovy 

 Městské opevnění  

 Socha Immaculaty 

 Společné pohřebiště vojáků Rudé armády s památníkem 

3.10 Obytná zástavba 

3.11 Výroba a průmysl 

3.12 Kulturní památky Hlučína:  
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Řešené území se nachází na severu obce a má výměru 11,742 ha.. V blízkosti se nachází 

vlakové nádraţí Hlučín. Terén v oblasti je mírně svaţitý 248 m n.m. Dnes území vyuţíváno 

jako orná půda. V budoucnu se počítá v územním plánu města o vyjmutí z ZPF a dalším 

vyuţitím na plochy pro bydlení. 

 

 

 

 

 

V současnosti se jedná o ornou půdu a zahrady. Dotčené parcely: 2088/52, 2088/53, 2088/54, 

2088/55, 2088/56, 2088/57, 2088/58, 2088/59, 2088/60, 2088/61, 2088/62 a 2171/36, 

2171/35, 2171/17, 2171/12, 2171/13, 2171/14, 2171/15, 2171/16 a 2088/275 zahrada; 

2088/310, 2088/286, 2088/309, 2088/276, 2088/1, 2100, 2101, 2107, 2108,2109, 2113, 2114, 

2121, 2122, 2128,2129, 4469,3 orná půda; 2088/29, 2088/277, 2088/28, 4469/1 ostatní 

plocha; 2088/308 jiná plocha. 

Vlastnické vztahy mezi fyzickými osobami a samosprávními celky dokládá výkres č. 3 

Majetkoprávní vztahy. 

Území se nachází v severní okrajové části města Hlučín. Podle Územního plánu města Hlučín 

je s řešenou lokalitou počítáno jako s plochou pro bydlení. Dle ÚP byl zpracován výkres č. 1 

Výkres širších vztahů. Se sousedícímúzemím je dle ÚP budoucí průmyslová zóna. Severně 

nad vybranou oblastí má být vybudována přeloţka silnice I/56. Řešená lokalita nabízí pro 

budoucí obyvatelé velmi dobrou dostupnost občanské vybavenosti. 

4. Popis řešeného území 

4.1 Čísla dotčených parcel a jejich druh 

4.2 Širší vztahy 

Obr. 5 - Řešené území 
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V docházkové vzdálenosti 400m od lokality se nachází garáţe, základní škola Hlučín, 

zastávka MHD Sídliště. Ve vzdálenosti 600 m nachází vlakové nádraţí Hlučín, sportovní hala 

na ulici Celní, základní škola, gymnázium, zastávka MHD Petra Bezruče, vlakové nádraţí 

Hlučín. 

V docházkové vzdálenosti 800 m se nachází Lékárna Hlučín, Poliklinika s lékárnou, obchod 

TEMPO a dětská rehabilitace. 

4.3.1 Územní plán obce 

Pořizovatelem územního plánu Hlučína je Odbor výstavby, oddělení územního plánování a 

památkové péče ve městě Hlučín. Byl schválen dne 29. 6. 2004 a jeho závazná část byla 

vydána obecně závaznou vyhláškou Města Hlučína č. 8/2004. 

Řešené území je v platném územním plánu zakresleno jako plochy a objekty bydlení 

individuálního a hromadného na hranici zastavěného území obce. 

 

Obr. 6- Územní plán města Hlučín v řešené oblasti 

  

4.3 Územní plán města Hlučín, limity území 
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4.3.2 Regulativy řešeného území 

Území individuálního bydlení městského charakteru 

Funkční vyuţití: 

1) Vhodné: 

 Rodinné domy, převáţně 1-2 podlaţní se střechami ve sklonech 35° a více, 

v odůvodněných případech segmenty či jiné architektonické prvky. 

 Velikost pozemků v rozmezí 400-1200 m
2
. 

2) Přípustné: 

 Zařízení obchodu a veřejného stravování pro potřebu obyvatel území. 

 Zařízení nerušících sluţeb pro denní potřebu obyvatel bez zvýšených nároků na 

dopravní zatíţení území. Zařízení nerušících sluţeb nesmí svou plošnou výměrou 

přesáhnout 1/3 plochy objektu pro bydlení, na jehoţ pozemku je umístěno. U 

samostatných staveb nesmí tato mít větší zastavěnou plochu neţ 120m
2
 včetně 

zpevněných ploch, můţe být max. 1 podlaţní + podkroví, ve stávajících zástavbách 

s převládajícími plochými střechami můţe být max. 2 podlaţní. 

 Za nerušící sluţby jsou povaţovány: kadeřnictví, kosmetické sluţby, pedikúra, 

krejčovství, fotoateliéry, ordinace soukromých lékařů, lékárny, prodejny potravin, 

výrobny lahůdek a cukrovinek, prodejny galanterie, textilu a obuvi, knihkupectví, 

hodinářství. Projekční sluţby, kanceláře (pojišťovnictví, finančnictví). Speciální 

školská zařízení – umělecké školy. 

 Zařízení školská (MŠ, ZŠ). 

 Zařízení sociální, zdravotnická, (pro potřebu obyvatel území). 

 Penziony. 

 Odstavná místa a garáţe, slouţící potřebě území. 

 Doplňkové stavby na pozemcích RD (bazény, terasy, krby, skleníky jako součást RD). 

 Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motoristické a MHD. 

 Nezbytné technické vybavení území. 

 Doprovodné sadové úpravy liniové a plošné. 

 Bytové domy do výšky 2. np + podkroví v urbanisticky zdůvodněných případech. 

 Zařízení pro informace, reklamu a propagaci. 
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3) Nepřípustné: 

 Objekty a zařízení zemědělské a průmyslové výroby. 

 Zařízení sluţeb s rušivými vlivy: stolárny, autobazary, karosárny, autolakovny, 

klempířství. 

 Čerpací stanice PHM. 

 Objekty mobilní i pevné dočasného charakteru nízké architektonické úrovně. 

 Změny v uţívání garáţí na sklady a výrobní zařízení. 

 Řadové garáţe. 

 Stavby pro obchod s prodejní plochou větší neţ 200 m
2
. 

 Nelze chovat větší hospodářská zvířata (koţešinová zvířata, ovce, kozy, prasata, koně, 

hovězí dobytek, skot). 

Území hromadného bydlení 

Funkční vyuţití: 

1) Vhodné: 

 Obytné budovy, převáţně vícepodlaţní, městského charakteru. 

 Obytné budovy s vestavěnou občanskou vybaveností. 

2) Přípustné: 

 Zařízení obchodu a veřejného stravování pro potřebu obyvatel území, včetně 

nejbliţšího území spádového. 

 Nerušící sluţby pro denní potřeby obyvatel území, nerušící drobné provozy. 

 Zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotní, školská, pro potřebu obyvatel území.  

 Nezbytné technické vybavení. 

 Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motoristické a MHD. 

 Dopravné sadové úpravy liniové a plošné. 

 Rekreační vyuţití nezastavěných ploch (hřiště, zeleň, parková úprava, drobná 

architektura, městský mobiliář). 

 Hotely s kapacitou do 50 lůţek. 

 Obchodní a administrativní budovy. 

 Odstavné místa a garáţe na vytipovaných místech. 
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 Zařízení pro informace, reklamu a propagaci. 

3) Nepřípustné: 

 Objekty a zařízení zemědělské a průmyslové výroby. 

 Čerpací stanice PHM. 

 Objekty mobilní i pevné dočasného charakteru nízké architektonické úrovně. 

 Změny v uţívání garáţí na sklady a výrobní zařízení. 

 Samostatné boxové garáţe. 

 Stavby pro obchod s prodejní plochou větší neţ 1000 m
2
 prodejní plochy. 

 Oplocování jednotlivých částí volných ploch veřejných prostranství. 

4.3.3 Limity v území 

Přes řešené území vede VN vzdušné vedení, které má být dle územního plánu města Hlučína 

schválený Zastupitelstvem města Hlučín č. 14/2004 dne 29. 6. 2004přeloţeno na novou trasu. 

Vedení je ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  Ochranné pásmo vzdušného vedení 

je 7m.  Na území se nachází stoţárová trafostanice s ochranným pásmem 7m. viz Výkres 

Limity v území č. 2. 

Dále přes území vede vodovod DN 250 (litina), schválena přeloţka VaK Hlučín.  

 

Obr. 7- Limity v území v řešené oblasti 
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Tab. 1 – SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
plocha navazuje na současné 
zastavěné území 

vedení vzdušného VN přes území 

vybudování podzemních garáţí 

pro větší vyuţití území 
nutnost přeloţky vodovodního 

řádu 

okrajová část města spádovost terénu 

Příleţitosti Hrozby 

příliv nových obyvatel dle ÚP v budoucnosti sousedí s 
průmyslovou zónou 

zvýšení ţivotní úrovně 

obyvatelstva 
v bízkosti plánovaná přeloţka 
silnice I/56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 SWOT analýza 
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V bakalářské práce jsem vypracovala dvě moţné varianty vyuţití řešeného území. Obě 

varianty navrţeny dle platného územního plánu obce schválený usnesením Zastupitelstva 

města Hlučína č. 14/2004 dne 29. 6. 2004. V řešení jsou respektovány všechny limity 

v území. V obou variantách jsou poţity dva druhy bydlení, individuální rodinné domy, řadové 

domy a bytové domy. 

Návrh území je řešen jako zástavba bytových a rodinných domů. V severní části řešeného 

území je umístěno 19 bytových domů se sedlovou střechou (15°) o rozměrech 34,7 x12,5m 

s 4.np.Parkování je zde zajištěno podzemními garáţemi. Nejčastěji pouţito pro dva bytové 

domy současně, pouze v hnízdové zástavbě bytových domů jsou podzemními garáţe 

dimenzovány na 4 aţ 5 bytových domů. Jiţní část řešeného území tvoří zástavba rodinných 

domů s 2.np a plochou střechou. Rodinné domy jsou situovány jako izolované. Většina 

rodinných domů tvoří obytnou zónu. Celkem je v lokalitě umístěno 43 RD na parcelách o 

výměrách v rozmezí 800 – 1600 m
2
a 6 dvojdomků kolem sportovního areálu na parcelách o 

výměrách 450 m
2
. Navrţené domy splňují nařízení regulativů a povinné odstupy staveb dle 

vyhlášky 501/2006 Sb. 

Napojení nových komunikací na stávající komunikace Petra Bezruče a Hornickářešeno 

pomocí kruhové křiţovatky D= 12,5 m. Kříţení komunikací je řešeno pomocí úrovňových 

křiţovatek. Poloměr obruby na vnitřní straně oblouků těchto kříţení činí 6m, pro umoţnění 

snadného průjezdu křiţovatkou osobním nebo nákladním vozem (svoz odpadu, hasičské 

auto). 

Ulice Petra Bezruče bude rozšířena na 7,5m. Hlavní dopravní komunikace jsou řešeny jako 

zóna 30, v okolí rodinných domů jako obytná zóna. Šířka komunikace je navrţena 8m, 

umoţněn průjezd vozů pro odvoz odpadu. Obytné zóny řešeny jako slepá ulice ukončena 

kladivovým obratištěm. Vjezd do obytné zóny je opatřen zpomalovacím prahem. V obytné 

zóně je pomocí šikan zajištěn pomalý provoz na komunikaci. Pěší komunikace jsou navrţeny 

šířky 1,5m dle poţadavků Vyhlášky 398/2009Sb.Chodníky jsou navrţeny ze zámkové dlaţby 

s betonovými obrubníky výšky 60 mm nad úrovní přilehlé pozemní komunikace. 

5. Návrh řešení 

5.1 Varianta A 
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Ze strany VaK Hlučín je kladen důraz na odvod a vsakování dešťových vod. Dešťové sráţky 

ze severní části území jsou odváděny do retenční nádrţe, umístěné ve východní části území. 

Dále je dešťová voda odváděna rigolem do recipientu (potok Jasénka). 

V zástavbě RD je navrţen dostatek vsakovací ploch. Dešťová voda z komunikací je odváděna 

do zasakovacího průlehu, který lemuje východní část lokality. Povrch parkovacích stání je 

tvořen betonovými zatravňovacími tvarovkami pro lepší vsakování povrchových vod. 

Parkování je zajištěno pomocí podzemních parkovišť, která zlepšuji vyuţití území s moţností 

větší osazení veřejnou zelení a umístění dětských hřišť a klidových zón. 

Krátkodobé parkování je zajištěno pomocí kolmých parkovacích stání o rozměrech 5x2,5m 

(pro ZTP 5x3,5m) kolem nově navrţené hlavní komunikace.  

Parkování v obytné zóně je vyřešeno na soukromých pozemcích. Pro krátkodobé parkování 

jsou navrţena dvojice podélných parkovacích stání o rozměrech 6x2,2m, které zároveň slouţí 

jako šikana v obytné zóně. 

U základní školy Hlučín řešen sportovní areál s basketbalovým hřištěm a volejbalovým 

hřištěm. 

V řešené lokalitě je navrţeno celkem 4 dětské hřiště. 

Výpočet dlouhodobých parkovacích stání v podzemních garáţích řešen dle normy ČSN 73 

6056. 

Nutnost přeloţky vodovodu DN 250 (litina), který se nachází v jiţní části řešeného území. 

Správce vodovodu je VaK Hlučín, s.r.o. Napojení nově navrţeného vedení elektřiny na 

stávající stoţárovou trafostanici. 

Jiţní část tvoří zástavba 54dvoupodlaţních rodinných domů s plochou střechou. Domy jsou 

situovány jako izolovaná v hnízdové zástavbě. Komunikace u rodinných domů vyřešena 

pomocí slepých ulic, zakončeny kruhovým obratištěm. Nově navrţené komunikace se 

napojují na ulic Hornická a Petra Bezruče. Šířka navrţených komunikací je 8m pro dopravu 

5.2 Varianta B 
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nákladních aut (např. odvoz odpadu). Komunikace opatřeny směrovými oblouky s poloměrem 

6m pro snadný průjezd nákladních automobilů do délky 9m. 

V severní části řešeného území navrţeno 20 bytových domů se sedlovou střechou (15°) s 4np. 

Parkování u bytových domů zajištěno pomocí kolmých stání kolem nově navrţených 

komunikací a parkovacími plochami v hnízdové zástavbě. Výpočet parkovacích stání dle 

normy ČSN 73 6056. Velikost kolmých parkovacích stání 5x2,5m, pro ZTP 5x3,5m. Plocha 

parkovací stání vydláţděna zámkovou dlaţbou. Nově navrţená pěší komunikace bude 

vybudována v šířce 1,5 m dle Vyhlášky 398/2009 Sb. 

Vsakování dešťových vod musí být dle nařízení VaK Hlučín řešeno pomocí vsakovacích 

ploch v jiţní oblasti. Řešená lokalita je odvodněna pomocí nově vybudované dešťové 

kanalizace zaústěné do retenční nádrţe s přepadem do recipientu (potok Jasénka). Parkovací 

stání v zástavbě RD je vyřešeno betonovými zatravňovacími tvarovkami, pro snadné 

vsakování dešťových vod. Velikost podélných parkovacích stání je 2,2x6,5m. 

Navrţeno celkem 4 dětská hřiště s dětským mobiliářem. V západní části jsou umístěna 

volejbalové a basketbalové hřiště. 

Nutnost přeloţení vodovodu DN 250 (litina), který se prochází  jiţní části řešeného území. 

Správce vodovodu je VaK Hlučín, s.r.o. Moţnost napojení nového vedení elektřiny na 

stoţárovou trafostanici. 

Obě varianty obsahují bytové i rodinné domy. Umístění v řešené lokalitě BD a RD je u obou 

navrţených variant stejné- tj. severní část pro BD, jiţní pro zástavbu RD. Varianta A má lepší 

vyuţití lokality. Nové komunikace jsou navrţeny tak, aby byl zachován ráz stávajících 

komunikací (východ-západ). Ve variantě A navrţeno parkování v podzemních garáţích 

umístěných pod BD, vznikají tak plochy veřejné zeleně pro hru dětí a klidová zóna pro 

obyvatele.  

  

5.3 Výběr varianty 
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Nově navrţené parcely pro zástavbu bytových a rodinných domů jsou dle regulativů města. 

Parcely pro zástavbu RD mají výměru 800 – 1600 m
2
, pro zástavbu dvojdomků o parcelaci 

450 m
2
. 

Návrh dopravní infrastruktury je řešen dle ČSN 73 6110. Podrobněji viz výkres dopravní 

infrastruktury č. 6 Dopravní řešení. 

6.2.1 Silnice 

Napojení nově navrţených komunikací je řešeno na ulice Hornická a Petra Bezruče. V místě 

kříţení ulic Hornická a Petra Bezruče navrţena kruhová křiţovatka s D=12,5 m pro snadné 

napojení na stávající komunikaci. S ohledem na parcelaci pozemků navrţeno 5 slepých ulic a 

2 komunikace procházející bytovou zástavbou. Zástavba RD  vyřešena pomocí obytných zón 

s šířkou komunikace 8m. Vjezd do obytných zón opatřen zpomalovacím prahem přes celou 

šířku komunikace. Komunikace v obytných zónách řešena slepou ulici ukončenou 

kladivovým obratištěm. Ulice Petra Bezruče bude dále pokračovat kolem zástavby RD. 

6.3.1 Vodovodní řád 

Nutnost přeloţky vodovodní řádu DN 250 (litina) v jiţní části řešeného území. Napojení nově 

navrţených objektů na stávající řád pomocí PE DN 90. Navrţen okruhový systém vodovodu. 

Uloţení řádu v nezámrzné hloubce dle ČSN 73 6005 1,5 m. 

6.3.2 Kanalizační řád 

Stávající kanalizace ve městě Hlučín je pouze jednotná. Poţadavek VaK Hlučín je pro nově 

navrţený lokality návrh dešťové kanalizace a dostatečná velikost vsakovacích ploch.  

6. Řešení zvolené varianty 

6.1 Rozdělení území na parcely 

6.2 Doprava 

6.3 Technická infrastruktura 
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V řešené lokalitě tedy navrţena v severní části dešťová kanalizace ústící do retenční nádrţe 

umístěné ve východní okrajové části území. Dále je dešťová voda odváděna přepadem do 

rigolu vedoucí do přírodního recipientu (potok Jasénka). Zástavba RD řešena pomocí 

vsakovacích ploch na soukromém pozemku. Odvod dešťových vod z komunikace odveden do 

zasakovacího průlehu. 

Nově navrţená splašková kanalizace je vedena v ose komunikace. V důsledku špatného spádu 

území odvedena splašková kanalizace na východní okraj území, kde se napojuje na 

kanalizační stoku navrţenou pod pěší komunikací a ústící do čerpací stanice. Odtud je tlaková 

kanalizace vedena do nově navrţené gravitační splaškové kanalizace PVC DN 300. 

6.3.3 Plynovodní řád 

Stávající plynovodní řád má správce RWE Distribuční sluţby, s.r.o. Plynovod v řešeném 

území veden jako nízkotlaký. Navrhuji okruţní systém plynovodního nízkotlakého vedení PE 

DN 40 zásobující nové objekty. 

6.3.4 Nakládání s odpady 

Kaţdý RD bude mít vlastní nádobu na komunální odpad, u BD jsou navrţeny plochy pro 

kontejnery. Odpady budou vyváţeny pomocí společnosti Marius Pedersen a.s., na skládku 

komunálního odpadu SOMA Markvartovice a.s. 

6.3.5 Veřejné a odpočinkové plochy 

V řešeném území navrhnuto basketbalové a volejbalové hřiště. Orientace hlavních os hřišť 

orientováno na Sever- Jih, aby nedocházelo k oslunění. 

Dále je v území rozmístěno celkem 4 dětských hřišť a navrţeným dětským mobiliářem, viz 

příloha č. 7. 

6.3.6 Architektonické řešení 

V okolí řešeného území se nachází stávající zástavba dvoupodlaţních RD s plochými 

střechami a bytová zástavba s 4.np. V návrhu přihlédnuto k stávající zástavbě a regulativům 

města Hlučín. 
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Zástavba RD 

V návrhu jsem pouţila dva typy rodinných domů. Velkou část území pouţito pro zástavbu 

izolovaných domů typu NERO 2030.1 

 Dvoupodlaţní RD s garáţí 

 Řadovost izolovaná 

 Plochá střecha 

 Velikost bytové jednotky 4+kk 

 Zastavěná plocha 118,64 m
2
 

 Obestavěný prostor 792,02 m
3
 

 

Obr. 8 – Rodinný dům NERO 2030.1 

Další pouţitý typ KARIN 1.01 

 Dvoupodlaţní RD s garáţí 

 Řadovost dvojdům 

 Plochá střecha 

 Velikost bytové jednotky 5+kk 

 Zastavěná plocha 114,10 m
2
 

 Obestavěný prostor 734,00 m
3
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Obr. 9 - Rodinný dům KARIN 1.01 

Zástavba BD 

Severní část území se zástavbou BD STANDARD 204/ 4PODL. 

 BD se čtyřmi nadzemními podlaţími 

 Neobytné podkroví 

 16 bytů (3+1, 2+1) 

 Zastavěná plocha 433 m
2
 

 Obestavěný prostor 5 646 m
3
 

 Sklon střechy 15° 

 

Obr. 10 - Bytový dům STANDARD 204 
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Pro výpočet ekonomického zhodnocení poţity ceníky na www.stavebnistandarty.cz a Cenový 

věstník 2013. Ceny propočtu jsou uvedeny bez DPH. Ekonomické zhodnocení vybrané 

varianty viz Tab.2 - 4 

Tab.2 – Výpočet zástavby rodinných domů 

 

Staveb. obj. číslo: Název: Mj: Počet Mj: Kč/Mj Celkem Kč:

Stavební pozemky m
2

7750,91 842,00 Kč    6 526 013,00 Kč        

SO 01 Novostavby bytových domů

Rodinné domy izolované m
3

734 5 000,00 Kč 3 670 000,00 Kč        

Rodinné domy dvojdomy m
3

792,02 5 102,00 Kč 4 040 886,00 Kč        

Rodinné domy celkem ks 43 + 6 182 055 316,00 Kč    

SO 02 Příjezdové cesty a parkovací plochy

Parkovací plochy m
2

314,6 1 075,00 Kč 338 195,00 Kč          

Příjezdová komunikace m
2

1337,05 626,00 Kč    836 993,30 Kč          

Dláţděná komunikace m
2

4472,82 1 299,00 Kč 5 810 193,18 Kč        

SO 03 Oplocení

Dřevěný plot m 3066,3 3 048,00 Kč 9 346 082,40 Kč        

SO 04 Přípojka vody

Přeloţka m

Přípojka vody m 1202,24 3 100,00 Kč 3 726 944,00 Kč        

SO 05 Přípojka kanalizace

Přípojka kanalizace m 1251,02 8 600,00 Kč 10 758 772,00 Kč      

SO 06 Přípojka plynu

Přípojka plynu m 1396,03 1 242,00 Kč 1 733 869,26 Kč        

SO 07 Přípojka nízkého napětí

Přípojka nízkého napětí m 900,44 427,00 Kč    384 487,88 Kč          

SO 08 Zeleň

Výsadba stromů s balem do 200cm ks 16 1 175,00 Kč 18 800,00 Kč            

Zaloţení trávníků m
2

4159,2 24,00 Kč      99 820,80 Kč            

SO 09 Ostatní vybavení

Lavička ks 4 3 181,00 Kč 12 724,00 Kč            

Odpadkový koš ks 4 4 185,00 Kč 16 740,00 Kč            

Projektové práce % 3 6 881 275,10 Kč

Průzkumné práce % 0,5 1 181 285,56 Kč

Nákladyna umístění stavby % 2 4 587 516,74 Kč

Rezerva % 10 22 937 583,68 Kč

II. Část (stavební objekty)

I. Část ( stavební pozemky)

III. Část (projektové a průzkumné práce)

IV. Část (NUS)

V. Část (rezerva)

7. Ekonomické zhodnocení 
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Tab. 3-  Rekapitulace ekonomického propočtu RD 

 

I. Část pozemky

II. Část stavební objetky

III. Část proejktové a průzkumné práce

IV. Část NUS

V. Část rezerva

Celkem bez DPH

po zaokrouhlení 257 530 000,00 Kč

Část Celkem

6 526 013,00 Kč                                                              

215 138 937,82 Kč                                                          

8 062 560,66 Kč

4 587 516,74 Kč

22 937 583,68 Kč

257 252 611,90 Kč                                                          



29 

 

Tab. 4 -  Vypočet zástavby bytových domů 

 

 

Staveb. Obj. číslo: Název: Mj: Počet Mj: Kč/Mj Celkem Kč:

Stavební pozemky m
2

56 602,20 842,00 Kč        47 659 052,40 Kč   

SO 01 Novostavby bytových domů

Bytový dům m
3

6506,25 4 590,00 Kč     29 863 687,50 Kč   

Bytové domy celkem ks 19 567 410 062,50 Kč 

Podzemní garáţe m
3

35 777,35 5 839,00 Kč     208 903 946,65 Kč 

SO 02 Příjezdové cesty a parkovací plochy

Parkovací plochy m
2

878,27 1 081,00 Kč     949 409,87 Kč       

Chodníky m
2

1013,48 1 075,00 Kč     1 089 491,00 Kč     

Asfaltová vozovka m
2

7 024,39 1 401,00 Kč     9 841 170,39 Kč     

SO 03 Přípojka vody

Přípojka vody m 340,45 3 100,00 Kč     1 055 395,00 Kč     

SO 04 Přípojka kanalizace

Přípojka dešťové kanalizace m 416,5 7 500,00 Kč     3 123 750,00 Kč     

Retenční nádrţ m
2

469,34 1 738,00 Kč     815 712,92 Kč       

Přípojka splašková kanalizace m 623,92 8 600,00 Kč     5 365 712,00 Kč     

SO 05 Přípojka plynu

Přípojka plynu m 549,85 1 242,00 Kč     682 913,70 Kč       

SO 06 Přípojka nízkého napětí

Přípojka nízkého napětí m 831,18 427,00 Kč        354 913,86 Kč       

SO 07 Zeleň

Výsadba keřů ks 75 190,00 Kč        14 250,00 Kč         

Výsadba stromů s balem do 200cm ks 37 1 175,00 Kč     43 475,00 Kč         

Zaloţení trávníků m
2

39 523,99 24,00 Kč         948 575,76 Kč       

SO 08 Ostatní vybavení

Lavička ks 33 3 181,00 Kč     104 973,00 Kč       

Odpadkový koš ks 18 4 185,00 Kč     75 330,00 Kč         

Dětské houpačky ks 4 12 200,00 Kč   48 800,00 Kč         

Zvířátka na péru ks 6 9 450,00 Kč     56 700,00 Kč         

Pískoviště ks 2 46 100,00 Kč   92 200,00 Kč         

Městečko ks 2 116 640,00 Kč 233 280,00 Kč       

Domeček ks 1 32 380,00 Kč   32 380,00 Kč         

Skluzavka ks 3 40 280,00 Kč   120 840,00 Kč       

Vláček ks 1 60 940,00 Kč   60 940,00 Kč         

Dětské prolézačky ks 2 21 590,00 Kč   43 180,00 Kč         

Volejbalové hřiště ks 1 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč       

Basketbalové hřiště ks 1 620 000,00 Kč 620 000,00 Kč       

Projektové práce % 3 25 508 893,62 Kč

Průzkumné práce % 0,5 4 251 482,27 Kč

Nákladyna umístění stavby % 2 17 005 929,08 Kč

Rezerva % 10 85 029 645,41 Kč

I. Část ( stavební pozemky)

II. Část (stavební objekty)

III. Část (projektové a průzkumné práce)

IV. Část (NUS)

V. Část (rezerva)
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Tab.  5- Rekapitulace ekonomického propočtu BD 

 

Celkem za výstavbu nově navrţené zástavby rodinných domů je 257 530 000,00 Kč (bez 

DPH). Za výstavbu bytových domů je vypočteno 897 063 000,00 Kč (bez DPH). 

Celkově navrţené náklady na novou výstavbu v řešené lokalitě je 1 154 593 000,00 Kč (bez 

DPH). 

  

I. Část stavební pozemky

II. Část stavební objekty

III. Část projektové a průzkumné práce

IV. Část NUS

V. Čáast rezerva

Celkem bez DPH

po zaokrouhlení 897 063 000,00 Kč

85 029 645,41 Kč

897 062 759,02 Kč                                                           

17 005 929,08 Kč

29 760 375,89 Kč

Část Celkem

47 659 052,40 Kč                                                             

802 637 401,65 Kč                                                           
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Cílem bakalářské práce je architektonicko-urbanistická studie zástavby rodinných a bytových 

domů v lokalitě „Pod Tratí“, ve městě Hlučíně. Řešená lokalita se nachází v okrajové části 

města. Návrh je řešen ve dvou variantách s moţností zástavby, z nichţ jeden je vypracován 

detailně. Detailně je vyřešena zástavba bytových a rodinných domů, technická infrastruktura, 

dopravní řešení, návrh podzemních garáţí, detail dětského hřiště a vizualizace. 

Při zpracování BP jsem si zjistila stav řešeného území pomocí fotodokumentace, limity 

v území, regulativy města a vazbu na územní plán města Hlučína. V průběhu bylo navrţeno 

více variant moţnosti zástavby, jeţ dvě byly vybrány. Tyto dvě varianty byly navrţeny tak 

aby vyhověly všem poţadavkům v území. V přílohách je bakalářský deník, který uvádí postup 

prací na této BP v průběhu akademického roku. 

Ve vybraných variantách je lokalita parcelována tak, aby byl respektován územní plán, 

regulativy města a moţnost zástavby rodinných a bytových domů. Ve variantě A je navrţena 

zástavba BD izolovaně a hnízdově. RD jsou navrţeny jako izolované a dvojdomy. Ve variantě 

B jsou pouţity BD izolovaně a hnízdově, RD jako izolované. Tyto typy zástavby byly pouţity 

s ohledem na ÚP a stávající zástavbu. V obou variantách jsou RD v obytné zóně.  

Vybraná varianta byla osazena technickým zařízením a napojena na stávající vedení 

s ohledem na vyjádření správců sítí.  

V současné době se u vybrané lokality nachází poněkud roztříštěná zástavba, která se mísí 

se zbytky původních staveb. Ve vybrané variantě řešena moţnost dalšího rozvoje této 

lokality, s respektováním jiţ zaloţené kompoziční osy ve směru východo-západní. Návrh je 

doplněn o klidové zóny, dětská hřiště atd. pro vytvoření fungujícího celku, pro příjemné 

obývaní a zároveň plnění poţadavků moderního ţivota. 

  

8. Závěr 
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Výkres č. Název výkresu Měřítko 

1 Výkres širších vztahů 1 : 5000 

2 Limity území 1 : 2000 

3 Majetkoprávní vztahy 1 : 3000 

4 Urbanistický návrh - varianta A 1 : 2000 

5 Urbanistický návrh - varianta B 1 : 2000 

6 Dopravní řešení 1 : 2000 

7 Řešení podzemních garáţí 1 : 2000 

8 Vedeni technické infrastruktury - elektřina, plynovod 1 : 2000 

9 
Vedeni technické infrastruktury - vodovod, 

kanalizace 1 : 2000 

10 Detail dětského hřiště 1 : 150 

11 Vizualizace 1  

12 Vizualizace 2   

 

 

10.4 Seznam výkresů: 



 

 

Příloha č.1 



 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

číslo parcely vlastník typ pozemku výměra (m
2
) 

2088/52 Copková Danuše Ing. Zátopek Zdeněk zahrada 563 

2088/53 Stuchlíková Irena zahrada 569 

2088/54 Krčmářová Taťána Mgr. zahrada 622 

2088/55 Pustelník Karel zahrada 583 

2088/56 Pchálková Lenka Mgr. zahrada 581 

2088/57 SJM Kubín František Mgr. a Kubínová Blanka  zahrada 558 

2088/58 SJM Kubín František Mgr. a Kubínová Blanka  zahrada 565 

2088/59 SJM Kosík Miroslav Mgr. a Kosíková Marie 

Salawová Jitka Mgr. 

zahrada 577 

2088/60 SJM Selník Jindřich Ing. a Selníková Lída zahrada 576 

2088/61 Machálek Jindřich Ing.                             
Machálková Marcela Ing. 

zahrada 
469 

2088/62 Rybářová Barbora Mgr. zahrada 607 

2171/36 
Adámková Petra Ing. Sýkora Jiří                          

SJM Sýkora Jiří a Sýkorová Marcela                    
Sýkorová Danuše 

zahrada 673 

2171/35 SJM Selník Josef Ing. a Selníková Kristina 
Sousedíková Hana Ing. 

zahrada 533 

2171/17 SJM Bezruč Josef a Bezručová Boţena Podešvová 
Irena Ing. 

zahrada 667 

2171/12 SJM Zowada Jan Ing. a Zowadová Věra Ing. zahrada 562 

2171/13 SJM Šrajer Karel Ing. a Šrajerová Felicitas zahrada 571 

2171/14 Ulrich Pavel zahrada 576 

2171/15 Chovancová Jarmila, Chovanec Petr Ing. 

Gliganičová Zuzana 

zahrada 552 

2171/16 Česká repubika zahrada 2450 

2088/275 Kubošek Pavel zahrada 2304 

2088/310 Kubošk Pavel orná půda 15 

2088/286 Zátopek Zdeněk orná půda 167 

2088/309 Kubošek Pavel orná půda 79 

2088/276 Drozdová Stela, Krejčí Jarmila MUDr. orná půda 25227 

2088/1 Česka republika orná půda 3844 

2100 Česká repubika orná půda 919 

2101 Ulrich Erich orná půda 630 

2107 Ulrich Erich orná půda 7103 

2108 Káňa Karel orná půda 6990 

2109 Ulrich Erich orná půda 3409 

2113 Polášková Hedvika, Šimánek Kamil, Ulrich Erich orná půda 3616 

2114 město Hlučín orná půda 3701 

2121 Česká repubika orná půda 4438 

2122 Fürsterová Magdalena orná půda 9143 

2128 Pospěch Jindřich, Pospěchová Hedvika orná půda 7309 

2129 město Hlučín orná půda 7332 



 

 

4469/3 město Hlučín orná půda 528 

2088/29 Krejčí Jarmila MUDr., Průchová Stela Ing. 
ostatní 
plocha 

9945 

2088/277 Krejčí Jarmila MUDr., Průchová Stela Ing. 
ostatní 

plocha 
1237 

2088/28 město Hlučín 
ostatní 
plocha 

583 

4469/1 město Hlučín 
ostatní 

plocha 
900 

2088/308 Kubošek Pavel jiná plocha 100 
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Příloha č.5 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Příloha č.6 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7 

Městský mobiliář 

Městečko TRIS 

Herní sestava se skluzavkou o délce 230 cm, horolezeckou stěnou, otočnými válci a piškvorky 

a kreslící tabulí s odkládacím pultíkem pro křídy 

 

Kód AP0903 

Doporučený věk do 14 let 

Délka x šířka x výška (mm) 4300 x 3070 x 3100 

Max. výška volného pádu (mm) 1950 

Celková hmotnost prvku (kg) 335 

Min. volný prostor (mm) 6300 x 6100 x 4600 

Min. nárazová zóna (mm) 8000 x 7060 

Min. nárazová plocha (m
2
) 41 

Obvod min. nárazová zóny (m) 27 

Dvoumístná houpačka 

Dvě houpačky zavěšené pomocí pozinkovaných řetězů na kovovém nosníku. Sedátka 

houpačky se skládají z kovové desky, obalené měkkou pohodlnou pryţí. 

 



 

 

Kód AP0400 

Doporučený věk 3 - 12 

Délka x šířka x výška (mm) 3770 x 2390 x 2470 

Max. výška volného pádu (mm) 1300 

Celková hmotnost prvku (kg) 85 

Min. volný prostor (mm) 8000 x 4000 x 3100 

Min. nárazová zóna (mm) 8000 x 4000  

Min. nárazová plocha (m
2
) 47 

Obvod min. nárazová zóny (m) 27 

Kolotoč 

Kolotoč s kovovou kostrou, kterým děti pomocí volantu umístěného uprostřed otáčejí. 

 

Kód AP0300 

Doporučený věk 3 - 8 

Délka x šířka x výška (mm) Ø 1760 x 700 

Max. výška volného pádu (mm) 460 

Celková hmotnost prvku (kg) 130 

Min. volný prostor (mm) Ø 6400 x 2500 

Min. nárazová zóna (mm) Ø 6400 

Min. nárazová plocha (m
2
) 33 

Obvod min. nárazová zóny (m) 21 

Vláček 

Vláček určený aţ pro 20 dětí, který se skládá z lokomotivy, vozu pro uhlí a jednoho vagónu. 

Celkem 3 kusy. 

 



 

 

Kód AP1800 

Doporučený věk 3 - 12 

Délka x šířka x výška (mm) 7390 x 1700 x 1880 

Max. výška volného pádu (mm) 490 

Celková hmotnost prvku (kg) 305 

Min. volný prostor (mm) 10590 x 4900 x 2400 

Pískoviště s posuvným krytem 

Pískoviště, které lze uzavřít. K tomu slouţí dvě pohyblivé plošiny vyrobené z vodovzdorné 

překliţky s protiskluzovou úpravou, pohybující se po zabudovaných kovových kolejnicích. 

 

Kód AP1100 

Doporučený věk 3 - 12 

Délka x šířka x výška (mm) 7500 x 2290 x 500 

  

Celková hmotnost prvku (kg) 490 

Min. volný prostor (mm) 10700 x 5500 x 2300 

Ţirafa na pruţině 

 

Kód AR 032 

Doporučený věk 3 - 12 

Délka x šířka x výška (mm) 1000 x 240 x 900 

Max. výška volného pádu (mm) 520 

Celková hmotnost prvku (kg) 28 

Min. volný prostor (mm) 3500 x 3000 x 2400 

 



 

 

Slon na pruţině 

 

Kód AR 008 

Doporučený věk 3 - 12 

Délka x šířka x výška (mm) 1010 x 410 x 1010 

Max. výška volného pádu (mm) 430 

Celková hmotnost prvku (kg) 48 

Min. volný prostor (mm) 3500 x 3000 x 2400 

Školní tabule 

 

Kód AP1500 

Doporučený věk do 12 let 

Délka x šířka x výška (mm) 1400 x 480 x 1700 

Celková hmotnost prvku (kg) 41 

Min. volný prostor (mm) 4400 x 3300 x 2100 

Střední skluzavka 

 

Kód AR0100M 

Doporučený věk 3 - 12 

Délka x šířka x výška (mm) 3860 x 910 x 2350 



 

 

Max. výška volného pádu (mm) 1500 

Celková hmotnost prvku (kg) 95 

Min. volný prostor (mm) 6900 x 2950 x 3900 

Min. nárazová zóna (mm) 7760 x 4100  

Min. nárazová plocha (m
2
) 28 

Obvod min. nárazová zóny (m) 22 

Dětská průlezka – strom 

 

Kód AC016 

Doporučený věk do 14 let 

Délka x šířka x výška (mm) 720 x 720 x 1515 

Max. výška volného pádu (mm) 1515 

Celková hmotnost prvku (kg) 28 

Min. volný prostor (mm) Ø 2750 x 3400 

Min. nárazová zóna (mm) Ø 4200 

Min. nárazová plocha (m
2
) 14 

Obvod min. nárazová zóny (m) 14 

Lavička 

 

Kód AU 067P 

Délka x šířka x výška (mm) 1816 x 598 x 844 

Provedení kov, dřevo 

Povrchová úprava zinek a prášková 

barva, lazura 

 



 

 

Odpadkový koš 

 

Kód AU 016C 

Délka x šířka x výška (mm) v = 970, objem 35 l 

Provedení kov, dřevo 

Povrchová úprava zinek a prášková 

barva, lazura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.8 

 

Obrázek 1 – Jižní pohled na území 

 

Obrázek 2 – Východní pohled na území 



 

 

 

Obrázek 3 – Východní pohled na území 

 

Obrázek 4 – Západní pohled na území 

 

Obrázek 5 - Severní pohled na území 

 


