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1 Úvod 

 

Tématem bakalářské práce je Územní studie lokality Horní konec – Obecník, Libhošť. 

Jejím cílem je navrhnout prostorové řešení rozvojové lokality Horní konec – Obecník 

v obci Libhošť ve dvou variantách, přičemž jedna bude vypracována podrobně. 

Nezbytnou součástí je vyřešení problematiky dopravní obslužnosti a technické 

infrastruktury. 

 

V současné době je území využíváno jako zemědělská půda. Záměrem obce 

Libhošť je vytvořit klidovou zónu pro bydlení individuální venkovského charakteru 

s možností služeb, jako jsou na příklad stavby pro obchod a stravování. Je zde uprostřed 

území parcela s již stojícím domem, se kterou se v obou návrzích počítá jako se 

zastavěnou. 

 

Téma navrhl Městský úřad Nový Jičín společně s obcí Libhošť, který mi poskytl 

údaje v elektronické podobě. Obec Libhošť se osamotila 1.1.2011 od Nového Jičína, ale 

například územní plán obce je stále používán stejný, jako když obec Libhošť patřila pod 

město Nový Jičín. V dohledné době se bude zpracovávat nový územní plán obce 

Libhošť a některá z navržených variant řešeného území by mohla být využita jako 

podklad pro zpracování zadání. 

 

Řešení diplomové práce obsahuje: 

- fotografie daného řešeného území 

- mapy a výpis vlastníků nemovitostí 

- vyjádření správců inženýrských sítí 

- návrhy variant řešení (jeden řešený podrobně) 

- výpočet vody a odkanalizování, také plynu a elektřiny 

- dopravní struktura 

- návrh zeleně 

- propočet 
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2 Teoretická východiska řešení 

  
2.1 Urbanismus 
 

Urbanismus obsahuje metody, činnosti a postupy k harmonickému tvoření 

lidského osídlení. Tato disciplína vychází z architektury. Využívá se při řešení zástavby 

měst, obcí a krajiny, často jako nástroj v územním plánování. Považuje se za vědní 

obor, který však má zvláštnost v tom, že některé urbanistické počiny se současně 

považují za umění resp. umělecká díla, protože urbanismus řeší nejen problém 

technické, ale i výtvarné a estetické. Má teoretickou i praktickou stránku. [1] 

 

Urbanizace je potom soustřeďování hospodářského i kulturního života do 

větších osídlení. 

Latinsky: urbs, urbis, femininum – město 

 

V hospodářsky vyspělejších zemích v minulém století nepokračovaly v růstu 

velká města jako taková, ale rostou jejich satelity; např. ve Spojeném Království pojem 

satelit nemá takový zvláštní význam jako v České Republice, kde pod pojmem satelit 

průmyslového města je často navržen komplex budov v lukrativní lokalitě bez chytrého 

napojení technické infrastruktury a např. služeb, jako jsou zdravotní služby nebo 

obchod.  

 
2.2 Územní plánování 
 

Obecným cílem územního plánování je optimální vyžití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických.  Konkrétním cílem je 

zlepšit vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních 

a civilizačních hodnot. Z hlediska teorie a praxe používá územní plánování metody 

urbanismu a dalších vědních oborů souvisejících. Využívá běžně výsledky empirické, 

má teoretickou a praktickou stránku. Možnost experimentu je omezená, obdobně tvorba 

obecně platných teorií. Územní plánování je technickým oborem lidské činnosti, někdy 

je považováno za vědní obor. Územní plánování má specifické znaky: dlouhodobost, 

velký rozsah řešeného území a počtu obyvatel, týká se četných zájmových skupin, 
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ovlivňuje kvalitu života a životního prostředí, je permanentní činností a většinou je 

cyklicky obnovováno. [4]  

 

Je řada různých možností, mezi kterými je třeba volit, aby postupný výsledek územního 

plánování byl optimální. 

 

2.2.1 Úkoly územního plánování 

• zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

• stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 
hodnoty a podmínky území, 

• prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, 
životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání, 

• stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení 
staveb, 

• stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 

• stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

• vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

• vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských 
změn, 

• stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení, 

• prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů na změny v území, 

• vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

• určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

• vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů4), 12) 
před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud 
zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

• regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

• uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního 
plánování a ekologie a památkové péče. [15] 
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2.2.2 Funkční využití území  

 

Funkční využití území se rozděluje do tří skupi. První skupina je polohová – zeměpisná 

dosažitelnost pro uživatele, pro dopravu, dosažitelnost zdrojů, návaznost na další 

funkční plochy využití území. Čím mají plochy lepší tyto vlivy, tím jsou atraktivnější. 

Také se tyto vlivy podílejí na zastoupení infrastrukturami. Druhá skupina je sociální a 

ekonomická; zahrnuje úroveň rozvoje a prospěch okolních subjektů. Třetím je skupina 

plánovací; je to veřejný zájem (města, obce) vyjádřená regulativy územního plánu. 

 

2.2.3 Nástroje územního plánování  

 

Nástroje územního plánování jsou: 

• územně plánovací podklady představují územně analytické podklady (zjištění a 

vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity, záměry na provedení 

změn v území, analyze udržitelného rozvoje území; pořizuje si je buď úřad 

územního plánování nebo krajský úřad) a územní studie (navrhuje, prověřuje a 

posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj 

některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury nebo 

územního systému ekologické stability) 

• Politika územního rozvoje ČR – koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad 

územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a záměry na 

změny v území republikového významu. Pořizuje ji ministerstvo pro celé území 

republiky a schvaluje ji vláda. Politika územního rozvoje je závazná pro 

pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních 

plánů a pro rozhodování v území, 

• územně plánovací dokumentace sestává ze tří částí: 

- zásady územního rozvoje krajů – určuje základní požadavky na účelné a 

hospodárné uspořádání území kraje,  

- územní plány měst a obcí se vydává pro celé území obce, města, Prahy nebo 

vojenského újezdu. Musí být komparativní se zásadami zásadami územního 

rozvoje a s politikou územního rozvoje 

- územní plan je závazný pro pořízení regulačního plánu, který v řešeném 

území určuje podrobné kondice pro využití pozemnků, pro lokaci a 
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trojdimenzionální umístění staveb, pro ochranu hodnot a charakteru dané 

plochy; musí být komparativní se zásadami zásadami územního rozvoje, s 

politikou územního rozvoje a územním plánem, 

• územní rozhodnutí (o umístění stavby, o změně využití území, změně stavby a 

o změně vluvu stavny na využití dané plochy, o dělení nebo zcelování 

pozemků, o ochranném pásmu) a územní řízení, 

• územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území, 

• úpravy vztahů v území zahrnující předkupní právo a náhrady za změny v 

území 

 

Současné územní plánování by mělo rozložit od centralizování (Praha) dál do 

jednotlivých městských a obecních komunit.   

 

Velmi určujícím prvkem v krajině je otázka kvality prostředí, tato otázka se také dotýká 

typologie, trvale udržitelného rozvoje a sociální kvality prostředí. Kvalita prostředí je 

určující v postindustriální době, neboť spadem, výpary, skládkami, vsakem atd. se do 

prostředí dostaly látky (minerály, sloučeniny) ne příliš vhodné pro skloubení se 

zdravým životem lidí bez méně či vice fatálních následků.  

Koncepce trvale udržitelného rozvoje představuje alternativní model vývoje společnosti 

oproti dominující industriální ekonomice. Odráží přirozené environmentální limity 

hospodářského růstu; politiky na této koncepci založené prosazují uvedení 

hospodářského a společenského vývoje do souladu s kapacitami ekosystémů, se 

zachováním přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro nynější i příští generace.  

Kvalita sociálního prostředí oceňuje prostředí sídla z hlediska životních a pracovních 

podmínek občana, úrovni příjmů, kvality vzdělání, zhodnocení společenství jako 

takového. 

 

Regulativy – rozlišení činnosti v území do skupin na hlavní, obecně vhodné a 

podmíněné vhodné činnosti. 

Limity – formy ukazatelů intenzity využití území (byty, výška zástavby, počet 

účelových jednotek) [15] 
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2.3 Typologické požadavky 

 

Typologie je nauka o navrhování budov; jejím cílem je vytvořit zdravé a příjemné 

prostředí pro práci a odpočinek v budově.  

Budovy musí splňovat například provozní požadavky - pohybový a pracovní prostor, 

barva osvětlení, větrání přirozené nebo umělé, teplota a vlhkost vzduchu, zvuk.  

Dále jsou to zdravotní a psychologické požadavky. Zdravotní se jsou důležité ve 

vytvoření obytného prostředí s co nejvhodnějším mikroklimatem pro vývoj lidského 

organismu. Budovy všeobecně musí splňovat biologické – čerstvý vzduch, slunce, 

fyziologické – dýchání, krevní oběh a profylaktické potřeby jako například čisté 

ovzduší, bezpečnost proti úrazu. Mezi psychologické požadavky patří např., že budovy 

působí i na lidskou psychiku například barvou interiéru, nebo budova musí splňovat 

určité potřeby – například potřebu bezpečí, soukromí atd. Další požadavky jsou 

bezpečnostní, konstrukční, estetické a ekonomické. 

 

Obytná budova: stavba, v níž alespoň 2/3 z úhrnu plochy všech místností připadají na 

byty, počítaje v to i plochy domovního vybavení vyhrazeného pro obyvatele 

jednotlivých bytů. 

Obytné budovy se dále dělí na bytové domy, rodinné domy a nástavby a přístavby.   

 

Rodinný domek: je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá 

požadavkům na rodinné bydlení a v níž je polovina podlahové plochy místnosti určena 

k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné bytové jednotky s dvěma 

nadzemními a s jedním podzemním podlažím a podkrovím. RD musí mít nejméně jedno 

garážové stání na jeden byt. 

 

V této bakalářské práci jsem se rozhodla vzhledem k okolní zástavbě vesnického typu 

jen pro rodinné domy nebo dvojdomky. 

Mezi nabídkou RD jsem vybrala a v bakalářské práci jsem použila tyto typy rodinných 

domků:    
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- izolovaný samostatně stojící domek  

(Obr.1: izolovaný samostatně stojící domek ) 

 

 

- sdružený dvojdomek 

(Obr.2: sdružený dvojdomek) 

 

 

- skupinové řadové domky 

(Obr.3: skupinové řadové domky) 

 

 
Vzájemné odstupy staveb 

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat zejména požadavky urbanistické, 

architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a 

podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, 

požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. Odstupy musí 

dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná 

vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využitím území (například sítě 

technického vybavení, dětská hřiště). 

Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být 

menší než 7 m. Vzdálenost rodinných domů od společných hranic pozemků nesmí být 

menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi 

rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých částí stěn nejsou okna 

obytných místností; v takovém případě se nemusí uplatnit požadavek na odstup od 

společných hranic pozemků. 

Vzájemné odstupy staveb pro individuální rekreaci, které mezi sebou vytváří volný 

prostor, nesmí být menší než 10 m. 

Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m 

od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u 

budov umísťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž 

umístění je řešeno v závazné části územně plánovací dokumentace. [15] 
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Proslunění 

Všechny byty musí být navrhovány tak, aby byly prosluněny. Byt je prosluněn, je-li 

součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné 

třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. 

U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má být 

součet podlahových ploch prosluněných obytných místností roven nejméně jedné 

polovině součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu. 

Obytná místnost se považuje za prosluněnou, jsou-li splněny následující podmínky (viz 

obrázek č. 1); je-li půdorysný úhel slunečních paprsků hlavní přímkou roviny okenního 

otvoru musí být nejméně 25°, hlavní přímka roviny je přímka, která je průsečnicí této 

roviny s vodorovnou rovinou. Přímé sluneční záření musí po stanovenou dobu vnikat do 

místnosti okenním otvorem nebo otvory, krytými průhledným a barvy nezkreslujícím 

materiálem, jejichž celková plocha vypočtená ze skladebných rozměrů je rovna nejméně 

jedné desetině podlahové plochy místnosti; nejmenší skladebný rozměr osvětlovacího 

otvoru musí být alespoň 900 mm; šířka oken umístěných ve skloněné střešní rovině 

může být menší, nejméně však 700 mm. Výška slunce nad horizontem musí být 

nejméně 5°. Při zanedbání oblačnosti musí být dne 1. března a 21. června doba 

proslunění nejméně 90 minut. 

Požadovanou dobu proslunění pro den 1. března lze nahradit bilancí, při které je mimo 

přestupné roky celková doba proslunění ve dnech od 10. února do 21. března včetně 3 

600 minut (jedná se o 40 dní s průměrnou dobou proslunění 90 minut). 
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(Obr.4: oslunění) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 
 

10 

3 Základní údaje o obci, řešeném území a jeho širším okolí 

 

3.1 Poloha obce 

Libhošť je samostatná obec od 1.1.2011. Do 70. let 20. století byla samostatnou obcí, 

posléze byla připojena k okresnímu městu Nový Jičín. Leží v Moravskoslezském kraji 

při rychlostní silnici I/48 asi 5 km severovýchodně od Nového Jičína, 24 km od Frýdku 

Místku. Má cca 1680 obyvatel. Díky rychlostí komunikaci I/48 je možný rychlý přesun 

mezi Ostravou a Olomoucí. 

  

3.2 Historie 

 

 
(Obr. 5: znak a vlajka Libhoště) 

 

Doklady u založení obce neexistují, stejně jako u mnoha okolních obcí. Její nejstarší 

historické období je spjato patrně s výstavbou hradu Štramberk a všeobecně s osudy 

štramberského panství. První písemná zmínka o Libhošti je ale až z r. 1411 na listině, 

kterou psal pan Lacek z Kravař. Územím obce patrně procházela i jedna z větví tzv. 

„Jantarové stezky". Nový rozvoj obce započal až po roce 1766, kdy v Libhošťské 

fojtství zakoupil Leopold Herzmansky, syn fojta z Tošovic. V roce 1772 obce 

Bernartice a Libhošť vyslaly do Vídně k následníku trůnu Josefovi tajnou deputaci s 

prosbou o přezkoumání jejich velkých robotních povinností. V roce 1784 byla přes obec 

stavěna nová strategická silnice. Nová cesta přinesla do obce nové pracovní příležitosti. 

Je zaznamenán rozvoj řemesel, zejména kovářství a kolářství, ale i výroba povozů a 

zejména kočárů. V roce 1862 byla v obci postavena prvá škola jako samostatná budova. 
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Až dosud se vyučovalo na zdejší faře. Poté v roce 1884 škola po přestavbě na patrovou 

budovu byla rozšířena na čtyřtřídní. 

Mezi historické budovy obce patří kostel sv. Jakuba, socha Jana Nepomuckého, fara a 

fojství. 

 

 

 
 

(Obr. 6: kostel Sv. Jakuba) 

 

 

3.3 Přírodní poměry 

 

Území obce leží na styku dvou základních geologických a geomorfologických celků 

České republiky - druhohorních až třetihorních Západních Karpat a prvohorního 

Českého masívu. Na jejich styku leží příkopová propadlina Moravské brány, do které 

katastr obce svým okrajem také zasahuje. Původní zástavba, zejména dolní části obce, 

se rozprostírá v údolí mezi severním úpatím Libhošťské hůrky, dosahující 497 m a 

Břehy s 347 m. 

 

3.4 Obyvatelstvo 

 

Obec Libhošť 40 let patřila pod okresní město Nový Jičín; nejsou proto ze 40-ti letého 

období žádné zprávy o struktuře obyvatel Libhoště. V roce 2007 se dělala analýza 

struktury obyvatel celého novojičínska. Největší zastoupení v Libhošti jsou občané ve 
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věku 18 – 32 let v počtu 22 %, ve věku 33 – 48 a 49 – 62 je to 21%, následují děti ve 

věku 0 – 17 20% a nejmenší skupina jsou občané ve věku 63 – 104 let a to 16%. 

 

 

3.5 Širší vztahy 

 

Libhošť se nachází v klidné lokalitě podbeskydí v těsné blízkosti rychlostní komunikace 

48 spojující jih-sever, Frýdek-Místek (a dále Příbor, Kopřivnici, Ostravu, Český Těšín) 

a na opačnou stranu Nový Jičín, Hranice, Olomouc a Brno. Podpoření vybudování této 

komunikace je reakcí na rozvíjející se tendence pohybu obyvatel (z – do práce, za 

rekreací) a na rozvíjející se mezinárodní vztahy.  

Klidná lokalita pro budoucí zástavbu je zde zejména proto, že v obci Libhošť je 

řešen dopravní hluk z hlediska ekologického a krajinářského výsadbou keřů a stromů 

téměř podél celé délce rychlostní komunikace I/48.   

 

 3.6 Základní charakteristika obce 

 

• katastrální výměra: 8,19 k  

• počet obyvatel: 1680  (k 01.01.2011) 

• poloha: severní šířka 49° 37’ 36’’, východní délka 18° 4’ 24’’ 

• nadmořská výška: cca 290 m 

• vodní prvky: 3 malé strouhy 

• železniční doprava v obci není, doprava mezi sousedními obcemi existuje   

autobusová nebo automobilová 

• Autobusová trasa Ostrava  nebo Frýdek-Místek přes Libhošť do Nového Jičína 

zajišťuje společnost Veolia Transport Morava, a.s.  

• Silniční trasy mají napojení přímo z obce na rychlostní komunikaci I/48.  
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4 Občanská vybavenost obce 

 

4.1 Občanská vybavenost 

 

Mateřská škola 

 Současná budova Mateřské školky byla postavena v roce 1979 v rámci "akce Z" 

za celkové náklady 2,5 miliónů Kčs. V témže roce byla školka, k výročí mezinárodního 

dne dětí 26. února 1979, uvedena do provozu. Při zahájení byla stanovena kapacita na 

60 dětí, po zařazení školky do školských zařízení (21.3.1996) kapacita stanovena na 50 

dětí. Současná naplněnost se v posledních letech pohybuje kolem 35-40 dětí. Od 

počátku provozu až do 31.12.2003 byla školka samostatné zařízení, od roku 2003 je 

součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín. Pracují 

v ní 4  pedagogičtí pracovníci. 

  Vzdělávací program je zaměřen na ekologickou výchovu - seznamování s 

přírodou, cílené vycházky a výlety po zajímavých místech našeho regionu, oživování 

lidových tradicí, získávání povědomí o ochraně životního prostředí. 

 

Základní škola  

První samostatná školní budova byla v Libhošti postavena až v roce 1862 vlastním 

nákladem obce. Samotné vyučování však probíhalo v obci mnohem dříve. Škola v 

Libhošti je v současné stavební podobě z roku 1884. Vyučování bylo dlouhou dobu 

střídavé, vyučovalo se ve směnách, třídy byly spojovány. Na škole se vystřídalo mnoho 

vynikajících učitelů, kteří za sebou zanechali významnou stopu v novodobé historii 

Libhoště. 

Základní škola získala právní subjektivitu 1.ledna 2003 a nyní má tyto součásti: 

školní družinu, na odloučeném pracovišti Libhošť 435 pak mateřskou školu a školní 

jídelnu. Je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je obec Libhošť. 

Škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu 1.-5. ročníku. V současné době zahajuje 

vzdělávací program RVP ZV v 1.ročníku, v ostatních ročnících probíhá vzdělávací 

program Základní škola, který postupně v příštích školní letech ukončí a bude 

navazovat na nový RVP ZV ve všech ročnících postupně. 
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Základní škola má kapacitu 150 žáků, ve školním roce 2010/2011 organizovala 

výuku 60 žáků ve čtyřech třídách, sloučený je 4. a 5. ročník. Žáci pokračují v plnění 

povinné školní docházky ve spádové ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, se kterou 

spolupracujeme, nebo na škole podle výběru rodičů. Školní družina s kapacitou 25 žáků 

má jedno oddělení s 20 žáky zapsanými k pravidelné docházce a pouze odpolední 

provoz. V mateřské škole je ve dvou věkově rozlišených třídách s celodenním 

provozem zapsáno celkem 40 dětí. Kapacita mateřské školy 50 dětí tak není překročena. 

Budova školy je udržována v dobrém technickém stavu. Průběžně jsou prováděny 

opravy a údržba. 

 

Spolky 

- místní fotbalový klub, má v obci i hrací plochu 

- v minulé době se zde konaly akce – nohejbalový turnaj, turnaj ve stolním 

tenise 

- hasiči 

 

4.2 Vodní tok 

 

Obcí Libhošť protékají pouze 3 malé vodní toky; 2 z nich se spojují v jeden. 

 

4.3 Výroba a služby 

 

V samotné obci je hodně zaměstnání (stolařství, truhlářství, kadeřnictví, stavební 

činnost), nicméně její poloha a blízkost rychlostní komunikace nabízí dobré spojení 

s okolím, kde je nabídka zaměstnání ještě větší (Nový Jičín, Příbor, Frýdek-Místek). 

Obchodní síť je zastoupena společností Coop. V budově obecního úřadu je cukrárna, 

pošta a pohostinství.  

 

4.4 Denní, krátkodobá rekreace a sport 

 

Nachází se zde stadion pro fotbal, tělocvična u základní školy se využívá pro nohejbal, 

hraje se zde stolní tenis. 
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Chybí zde v obci park nebo hřiště pro děti kolem 10 – 13 let, který je navržen 

v bakalářské práci. 

 

4.5 Životní prostředí 

 

Nejproblematičtější znečištění je zhoršená kvalita ovzduší nejenom v inverzních 

zimních měsících. Plusem je odstínění rychlostní komunikace vzrostlými stromy a keři.  

Další možné znečištění je hlukem od rychlostní komunikace; obec tento problém 

vyřešila odstíněním téměř po celé délce vzrostlými stromy a keři. 

Všeobecné znečištění je světelným smogem v noci. 

V těsné blízkosti, z druhé strany rychlostní komunikace I/48 se nachází Přírodní park 

Podbeskydí. 
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5 Technická zpráva 

 

5.1 Průvodní zpráva 

 

5.1.1 Popis území 

 

Lokalita se nachází 4 km severně od Nového Jičína v Severomoravském kraji 

v blízkosti komunikace E 462, která má spojení s Olomoucí, Brnem a s Ostravou a dále 

s Polskem. V obci je coop obchod, dále na okraji Nového Jičína se nachází Hyperalbert. 

Obec nemá vlakové spojení ani lékaře.  

 

Řešená oblast je západně-jižní části obce; ohraničená ze dvou stran polními 

cestami částečně vysypanými šotolinou, jsou na sebe kolmé a jsou v územním plánu 

zakreslené na zpevnění.  

 

 V současné době je toto území využíváno jako zemědělská plocha, přičemž 1 

parcela, navazující na komunikaci spojující jih sever, v současné době je již 

vybudovaná.  

 

5.1.2 Dopravní obslužnost 

 

Území se nachází v jihozápadní části obce Libhošť. Obcí prochází komunikace III. třídy 

46433, ze které jsou 2 přístupové místní komunikace sběrné a obslužné k řešenému 

území. Na řešeném území je navržené zpevnění místní komunikací. V těsném 

sousedství obce se nachází rychlostní komunikace I/48, která spojuje obec s Novým 

Jičínem, Hranicemi, Olomoucí a na druhou stranu s Frýdkem-Místkem.  

 

5.1.3 Limity v území obce 

 

Ochranná pásma inženýrských sítí řešíme podle zákona 458/2000 Sb.[18]:  

Vedení VN 22 kV – kabelové pro vodiče s izolací 2 m, NN nadzemní do 1 kV má 

ochranné pásmo 7m, podzemní pak 1 m. 
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NTL, STL – plynovodů a přípojek – 1m v zastavěném území obce na obě strany od 

půdorysu 

Vodovody a kanalizace – do DN 500 mm 1,5 m na obě strany, nad 500 2,5 m na obě 

strany 

 

5.1.4 Technická infrastruktura  

 

Rozvod plynu – obec je plynofikována, plyn se přivádí ze převodních stanic a rozvádí 

se ke klientům nízkotlakým plynovodem. Zajišťuje společnost Severomoravská 

plynárenská, a.s., plynovody poskytující služby jsou nízkotlaké. Vyjádření této 

společnosti nemám, spolupracovala jsem pouze s územním plánem NJ. 

 

Zásobování pitnou vodou – Libhošť je napojena ve směru od přerušovací komory Rybí 

z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu z vodárenských nádrží Šance, 

Slezská Harta a Kružberk. Vlastníkem a provozovatelem SmVaK Ostrava, a.s. Voda je 

vedena k nejbližším už stojícím domům o DN 50. 

 

Odkanalizování – obec má svou vlastní ČOV, v řešeném území zatím není kanalizace 

provedena, je naplánována tento rok, bude se provádět ve směru cesty jih sever. 

 

Zásobování elektrickou energií – je od společnosti ČEZ, a.s. V obci jsou 4 venkovní 

distribuční stanice. 

 

Autobusová doprava – v docházkové vzdálenosti cca 15 minut (cca 700 m) je od 

řešeného území autobusová zastávka „Transformátor“ spojující obec s Novým Jičínem, 

Kopřivnicí, Příborem, Frýdek-Místek. 
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5.2 Urbanistické požadavky obce Libhošť podle územního plánu pro město Nový 

Jičín  

 

5.2.1 Urbanistická struktura obce Libhošť, charakteristika daného území 

Obec Libhošť je poměrně starobylá, avšak v době svého vzniku se používalo ke stavbě 

domů hlavně dřevo, takže se z historického období zachovaly až pozdější stavby (kostel 

svatého Jakuba).  

Současné podmínky stojících okolních budov naznačují, jsou to všechny RD vesnického 

typu, že se budeme ubírat stejným směrem. Navržené budovy v řešeném území budou  

s jedním až dvěma nadzemními podlažími s převážně sedlovou střechou. Bude se jednat  

o typ RD bungalow (pouze jedno NP bez schodů) nebo 2  NP, přičemž v horním NP 

bude umístěné obytné podkroví.  

U domů u nově vzniklých komunikací je podle úp města Nového Jičína povinnost 

zachovat odstup od osy nově vzniklé komunikace 10 m, u stávajících komunikací 

odstup domů od osy komunikace není určený. 

Garáže mohou být volně před domem, přistavěny k RD nebo vestavěny do 1. NP. 

 

5.2.2 Poznatky o řešeném území 

Řešení bakalářské práce vychází ze současných podmínek prostředí. Nyní se rozbíhá 

výroba v okolních městech (do 30 km) a klidné prostředí, které obec Libhošť nabízí, 

s rodinnými domky, je ideální možnost jak oživit a omladit život v obci; návrhem 

zástavby není jen vytvořit satelit z konce 90. let 20. století, ale navrhnout funkční 

skupinu klidného bydlení v rámci obce a živě ji zakomponovat do obce. 

Prostředí je vesnického typu, rodinné domky, nachází se v jiho-západní části obce 

Libhošť v mírném svahu. Napojení na dopravní i technickou infrastrukturu bude ze 

stávajících vedení tras; protože se řeší se vznikající zástavbou i dopravní komunikace, 

navrhuji změny. Technická infrastruktura je přístupná z místní komunikace, která 

spojuje dvě části obce. Pozemky jsou soukromých vlastníků a jsou územním plánem 

stanoveny jako zastavitelná plocha; do této doby se využívaly jako zemědělská půda. 

Řešené území je jedna strana malého údolí, ve kterém teče malý bezejmenný potok 

sloužící při větších přívalech deště nebo na jaře pro odtok vody; o 100 nebo 1000leté 

vodě v tomto území nejsou žádné záznamy. Teče u cesty ze strany, kterou bakalářská 

práce neřeší. 
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5.2.3 Obecně technické požadavky na stavby v nově zastavěné lokalitě 

Tato lokalita se nachází na vesnici, je vedena v úp jako území pro bydlení individuální – 

venkovské. 

 

• Stavební čára objektů RD je u nově zřizovaných komunikací 10 m od osy 

komunikace, u stávajících komunikací odstup objektů od osy komunikace není 

určený. 

• Typ – bungalow nebo dvoupodlažní (jedno NP a obytné podkroví) samostatně 

stojící nebo dvojdomek, řadové domy 

• Výškové osazení RD – podlaha prvního NP do 50 cm nad sklonem přilehlé 

komunikace 

• Do vsaků na vlastních pozemcích u RD budou odvedeny srážkové vody; 

v případě přívalových dešťů bude zajištěn odtok do potoka. 

 

V této lokalitě je požadováno následující (podle úp Nového Jičína [20]) jako využití 

hlavní: 

- rodinné domy, zemědělské usedlosti; 

- občanské vybavení veřejné infrastruktury lokálního významu – stavby a 

zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 

služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; 

- stavby a zařízení pro obchod, stravování a ubytování; 

- byty majitelů a správců zařízení; 

- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, chodníky; 

- zeleň, včetně mobiliáře a dětských hřišť; 

- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby 

související s dopravní infrastrukturou 

 

V této lokalitě je požadováno následující (podle úp Nového Jičína [20]) jako využití 

přípustné: 

- stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu včetně 

maloplodých hřišť; 

- bytové domy – s ohledem na výškovou hladinu zástavby; 
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- stavby pro rodinnou rekreaci; 

- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního 

významu, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračující limity 

uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a lze je realizovat 

s ohledem na architekturu a organizaci zástavby lokality připustit; 

- účelové komunikace, nezbytné manipulační plochy; 

- zemědělské stavby pro živočišnou výrobu (omezený chov hospodářských 

zvířat nevyžadující stanovení ochranných pásem, které by zasahovaly 

sousední obytné objekty) i rostlinnou výrobu, pro uskladnění zemědělských 

potřeb, produkce a zemědělské techniky; 

- nezbytná obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura; 

 

V této lokalitě je požadováno následující (podle úp Nového Jičína [20]) jako využití 

nepřípustné: 

- hřbitovy; 

- velkoplošná obchodní zařízení vícepodlažní obchodní dům; 

- komerční zařízení velkoplošná přízemního typu supermarket, hypermarket; 

- stavby a zařízení pro výrobu zemědělskou velkovýrobu, výrobu 

průmyslovou; 

- sklady; 

- autobazary; 

- zahrádkové osady; 

- čerpací stanice pohonných hmot; 

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným; 
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6 Urbanistická koncepce 

 

6.1 Varianta 1 

 

Celková plocha řešeného území je 3 ha (30 000 m2). Ze dvou na sebe kolmých stran 

jsou komunikace, které nejsou zahrnuty v řešeném území, avšak protože jsou přístupové 

a v údolí je potok, u kterého by bylo estetické navrhnout zeleně, zahrnula jsem je také 

do řešení.  

Varianta číslo 1. je charakteristická tím, že z obslužné komunikace, spojující jih se 

severem obce, jsou na ni kolmé nové tři slepé komunikace. Tato varianta je pro pohodu 

bydlení residentů lepší než varianta číslo 2. 

 

6.1.1 Dopravní infrastruktura 

Na jedné straně údolíčka se nachází řešené území, na druhé straně údolí jsou rovněž 

zastavitelné plochy; ty se také nachází vpravo a vlevo od řešeného území. Viz příloha č 1 a 

2. Spojovacím článkem je přístupová komunikace, která vede vedle potoka. K řešenému 

území vedou dvě přístupové komunikace místní a obslužné komunikace, vedou však už 

zastavěným územím a jsou příliš úzké na dvousměrný provoz. Proto navrhuji tyto 

komunikace zjednosměrnit; komunikace, která je blíž Novému Jičínu (jižnější) bude 

vjezdová, komunikace, která je dál od Nového Jičína (sernější) bude výjezdová.  

 

Silniční komunikace a komunikace pro pěší 

Stávající silniční komunikace jsou vedené jako místní komunikace a obslužné  

a u řešeného území jsou navržené na zpevnění. Z malé části je pokrývá šotolina, z větší 

části jsou polní.  

Spolu s novými komunikacemi, které jsou v řešeném území kolmé na obslužnou 

komunikaci (spojující jih obce se severem), budou spolu s obslužnou komunikací řešeny 

podle TP 103 [13] jako obytná zóna, šířka jednosměrné slepé i spojující komunikace bude 

6,5 m, na každé komunikaci v obytné zóně bude obratiště pro nákladní automobily nebo 

kukavozy; návrhová rychlost je 20 km/h. Plocha chodníku je v ploše dopravní komunikace. 

Cesty jsou přímé, jako zpomalovací prvky jsou navrženy zelené pásy a u protější strany 

komunikace asi o 20 m dál jedno, dvě nebo tři parkoviště (navržené podle normy ČSN 73 
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6056 [19]), aby se docílilo hadovitého pohybu aut a zpomalení dopravy. Komunikace 

budou mít příčný jednostranný profil do 2,5%.  

Komunikace pro pěší jsou umístěny jako součást  jízdního prostoru. 

Na křižovatkách v území byly vyznačeny rozhledové trojúhelníky dle ČSN 73 6102 [8]. 

Poloměry oblouků jsou 8 m, pro projetí celým územím nákladní automobily a kukavozy 

dle ČSN 73 6102 [8]. Průjezdnost byla ověřena vlečnými křivkami v programu Autoturn. 

Pro návrh skladby komunikací se vycházelo z TP 170 [13], Navrhování vozovek 

pozemních komunikací. Všechny komunikace jsou navrženy jako netuhé z asfaltových 

vrstev, typ vozovky D-2-N-3-VI-PII, pro obslužné a parkovací plochy, celková tloušťka 25 

cm. 

 

Skladba konstrukční vrstvy:   

• ABS III – 5 cm 

• R – mat  - 5 cm 

• ŠD – 15 cm 

Snížená rychlost 20 km/h vyplývá z normy ČSN 73 6110 [6] a z důvodu zvýšeného 

pohybu osob a zejména dětí.  

Zároveň s úpravou komunikace z polní na zpevněnou se bude pravděpodobně provádět 

zpevnění břehů vodního toku. 

 

 
 

6.1.2 Plocha pro individuální bydlení 

Pro individuální bydlení je navrženo 24  rodinných domů. Zastavěná plocha je na 1 RD 

156 m2.     

Velikost parcel je od 650 m2, tyto parcely jsou u řadových domků . V lokalitě obce je 

velká škála velikostí parcel. Proto jsem navrhla rodinné domy, dvojdomky a komplex 

řadových domů, aby si případní zájemci mohli vybrat parcelu podle svého času a ochoty 

na ní investovat svůj vlastní čas. 

Severní část zástavby je tvořena dvojdomkem o velikosti parcel 1020 m2 a řadovými 

domy o velikosti parcel 650 m2. 

Zbývající část zástavby je řešená jako individuální ve formě izolovaných rodinných 

domů s velikostí parcel od 893 do 1363 m2. Jelikož zde vzniknou nové kolmé cesty na 

cestu účelovou, je podle Územního plánu Nový Jičín jasně stanoveno, že stavební čára 
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musí být nejméně 10 m. Vstupy do RD pak se situují k přilehlým komunikacím, to 

znamená ze severu nebo z jihu.  

Odstupy jednotlivých RD mezi sebou nesmí být menší než 7 metrů (v tomto případě 

jsou povolena okna) viz příloha č. 3, 2 metry od hranice pozemku jen v případě, že ani 

jeden z domů nemá orientovaná okna ke zmiňované straně viz příloha č. 4. 

 Procento zastavění, které určuje maximální podíl zastavěných ploch, na jednotlivých 

parcelách se odvíjí od rozměrů jednotlivých parcel, je stanoveno podle Územního plánu 

Nový Jičín na maximální procento zastavění na 40 %, minimálně 60% musí tvořit zeleň. 

Výšková hladina zástavby, podle rázu okolních budov a vesnického charakteru, je 

stanovena na maximálně 2 nadzemní podlaží; existuje tu i možnost budovy podsklepit. 

Tvar střechy může být plánován na sedlovou, pultovou nebo sedlovou křížkovou. 

Odstavné plochy osobních automobilů budou převážně na pozemcích u RD, garáže se 

budou řešit v rámci jednotlivých RD; sporadicky jsou navržena na každé komunikaci 

navržena odstavná stání.   

Jelikož v současné době není řešené území vybaveno kanalizací, zásobováním pitnou 

vodou, elektrickou energií, plynem, tj. technickým vybavením, je potřeba výstavbu RD 

zesynchronizovat s realizací technického vybavení.  

 

6.1.3 Architektonické řešení RD 

V obci Libhošť je podle platných regulativů (bydlení individuální, venkovské), připouští 

se výstavba 1 – 2 podlaží. 

Proto jsem zvolila jako typový dům rodinný dům bungalov line 111 od společnosti Haas 

fertigbau Chanovice s.r.o.[28] Tento bungalow je dům menší velikosti, přízemní, 

vyhovuje nárokům 4 členné rodiny. Je vhodný pro osoby se sníženou schopností 

pohybu s možností vstupu na zahradu bez překonávání větších výškových rozdílů.  

 



Bakalářská práce 
 

24 

 

(Obr.7: rodinný dům Bungalov Line 111) 

 

(Obr.8: rodinný dům Bungalov Line 111 - půdorys) 

 

 

6.1.4 Plocha pro veřejnou zeleň, víceúčelové hřiště 

V obci Libhošť se nevyskytují vzrostlé stromy okolo komunikací z důvodů 

individuálního bydlení. Vzrostlá zeleň je řešena v řešeném území na zahradách u RD; 

přizpůsobuji studii rázu obce a vzrostlejší stromy se budou nacházet u RD.  

Je navržen zelený pás o šířce 2 m u komunikace spojující jih se severem obce, protože 

je v tomto území jeden ze tří potoků. Navrhuji do tohoto prostoru listnaté keře jako 

tavolníky, ptačí zob, zlatice nebo dřín. 
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Víceúčelové hřiště 

Ze zákona 183/2006 Sb. [15] vyplývá, že na každé 2 ha zastavitelné plochy je 

vyžadováno 

1000 m2 veřejného prostoru. Jelikož v docházkové vzdálenosti 15 minut není vyžití pro 

děti od 6 do 15 let, navrhuji v části u cesty víceúčelové hřiště. Navrhuji ho u cesty proto, 

že je mé řešené území asi třetina plochy v dané lokalitě, kde mohou stát další budovy a 

nejkratší docházková vzdálenost z těchto ostatních ploch je právě u cesty. Vstup na 

hřiště je ze dvou stran, z jihovýchodu a jihu. Bude to pojímáno jako odpočinkový 

prostor a zároveň jako místo pro volnočasové aktivity dětí (6-15 let). Bude zatravněno, 

odděleno od okolí ze dvou stran, z jihu a jihovýchodu, alejemi, např. plané jabloně, 

hrušně. Z opačné strany, ze severu a západu, aby se od sebe odstínily domy a hřiště, 

bych doporučovala hlohyni šarlatovou nebo dřín obecný. Na jeho ploše budou umístěny 

v hojném počtu lavičky a odpadkové koše, také zde budou stát 3 rozdílná dětská hřiště 

pro různé aktivity. Uprostřed této plochy navrhuji jako solitér dub letní, který u nás 

roste v lužních lesích polohách, což přesně odpovídá výškové poloze řešeného území.  

 

6.1.5 Handicapované osoby 

U parku je umístěno 1 odstavné parkovací stání pro handicapované osoby dle  

ČSN 736056 [19], jde v linii se dvěma parkovacími stáními z pohledu od komunikace,  

je zapuštěné do parku a plynule navazuje na parkovou cestu, bez překážek 

v horizontálním pohybu.  

Domy navržené jako bungalowy jsou vhodné pro osoby se sníženou schopností pohybu. 

  

6.1.6 Návrh vodovodní sítě 

 

Výpočet potřeby vody 

 

Průměrná denní potřeba vody pro bydlení 

 Bydlení – 24 domů (průměrně 3,5 obyvatel na 1 dům),  

p = 84 osob,  

qb = 150 l/os.den 

kd = 1.5 (koeficient denní nerovnoměrnosti) 

 

Qp = p . qb   = 84 . 150 
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Qp = 12 600 l/den = 0,146 l/s = 12 m3/den 

 

Maximální denní potřeba vody 

Qm = Qp . kd = 12 600 . 1,5 

Qm = 18 900  l/den = 0,219 l/s  

 

Maximální hodinová potřeba vody 

Qh = Qm . kh = 18 900 . 1,9  

Qh = 35 910  l/den =  1.496 m3/hod = 0,3936 l/s 

 

Návrh dimenze potrubí: 
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Umístění vodovodního řadu v území 

V současné době nejsou vodovodní sítě v dostatečné dimenzi v daném území, dle 

vyjádření SmVaK a.s. Obec má v plánu zasíťovat tuto lokalitu jak pitnou vodou tak 

kanalizací. Navrhuji sanovat přívod vody a nahradit jej novým, dimeznovaným na stav 

po výstavbě. 

 

6.1.7 Návrh splaškové a dešťové kanalizace 

Výpočet kanalizace splaškové 

Výpočet množství splaškových vod dle ČSN 756101 

Maximální produkce splaškových vod: Qmax= kmax . Qp / 24 = 7.2 . 12.6 /24 = 3.78 l/s  

Minimální produkce splaškových vod: Qminc = kmin . Qp /24 = 0.6 . 12.6 / 24 = 0.315 l/s 

 kmax .- součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti splaškových vod, 7.2  

 kmin - .- součinitel min. hodinové nerovnoměrnosti splaškových vod, 0.6 

Qp – průměrná denní potřeba vody pro bydlení 

Návrh profilu d: Qn = Qmax .2 = 3.78 . 2= 7.56 l/s 

Návrh je DN 300. 

 

Umístění kanalizace splaškové 

Navrhuji umístění uprostřed vozovky. 
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Umístění dešťové kanalizace v území 

Nově navrhovaná dešťová kanalizace bude na příjezdové komunikaci a na každé kolmé 

komunikaci na komunikaci příjezdovou; 2 jižní se budou zasakovat pod park, viz 

příloha č. 9, zbývající část se bude odvádět do recipientu a zároveň zavlažovat zelené 

pásy. 

 

Výpočet množství dešťové kanalizace 

Celková plocha komunikací 5445 m2, přičemž do vsaku jde 2206.5 m2,počítáme tedy 

s 3238.5 m2. 

Intenzita deště qs = 0.03 

Součet odtoku c = 1.0 

Celková plocha střech SS = 3744 m2 

kmax = koeficient nerovnoměrnosti průtoku 

kmin = koeficient nerovnoměrnosti průtoku 

Qmax, d = c . qs . Ss  

Qmax, střechy = 1 . 0.03 . 3744 = 112.32 l/s 

Qmax, komunikace = 1 . 0.03 . 3238.5 = 97.155 l/s 

 

Návrh DN 300.    

 

6.1.8. Návrh plynovodní sítě 

Plyn spravuje Severomoravská plynárenská, a.s. Z Územního plánu je zřejmé, že v jižní 

části končí plynová přípojka o velikosti DN 50. Navrhuji sanaci asi 100 m k D 100 a 

rozvádět plyn D 90.  

 

Výpočet plynovodní sítě 

1. Roční potřeba plynu 

qbi – průměrná roční spec. potřeba plynu pro rodinné domy (m3.rok-1.bj-1) 

- topení 3000 m3/rok 

- vaření 190 m3/rok 

- příprava TUV 350 m3/rok 

Pi – počet účelových jednotek příslušné kategorie, P = 24 

Qr = ∑qbi . Pi = (3000 + 190 + 350) . 24 = 84 960 m3/rok 
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2. Hodinová potřeba plynu  

Vaření Qmax h1 = qhi . pi . k1  = 1.2 . 24 . 1/(ln(24+16)) = 7.81 m3/h 

TUV Qmax h2 = qhi . pi . k1  = 1.1 . 24 . 1/(ln(24+16)) = 7.156 m3/h 

Topení: Qmax h3 = qhi . pi . k2  = 2.5 . 24 . 1/1.374  = 43.66 m3/h 

Celková hodinová potřeba plynu Qmax, h = 58.626 m3/h 

Návrh D 90. 

 

Qp = Qr =celková roční potřeba plynu [m3/rok]   

Qsi = specifická hodnota spotřeby plynu [m3/rok]  

qhi = příkon spotřebiče [m3/rok]   

Pi = počet účelových jednotek příslušné kategorie 

Qmax, h = maximální hodinová potřeba plynu 

ki = koeficient současného daného účelu 

pi = počet domů 

 

Umístění plynovodní sítě v území 

Nová síť plynu D 90 se napojí asi o 100 metrů jižně na D 100 a bude zásobovat 

nejenom řešenou oblast, ale i přiléhající objekty. Předpokládaná hloubka plynu NTL cca 

0,8 – 1.5 m, materiál PE. Je nutno respektovat zákon 458/2000 Sb. [18], a to že 

plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem.       

  

6.1.9 Návrh energetické sítě 

Výpočet potřeby elektrické energie 

NN 

Počet domů = 24 

Pbi = 5.5 kW/bj   …  specfický příkon 

.βn = 0.36      soudobost pro n - domů  

Pb – výpočtové zatížení 

Pb = Pbj . n . bn = 5.5 . 24 . 0.36 = 47.58 kVA 

 

Umístění energetické sítě v území 

Nová trafostanice bude ve východní části, viz výkres č. 6 Varianta 1 – Návrh sítí plynu 

a elektřiny, napojení již postaveného domu se zruší a bude napojený novým vedením 

s novými objekty z nové trafostanice. Ta bude umístěna ve východní části řešeného 
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území, bude se napojovat z vysokého napětí a půjde z ní i napájení elektrického 

osvětlení.  Počítá se se zastavěním i jiných přiléhajících oblastí než je řešené území. 

 

6.1.10 Nakládání s odpady 

Každý objekt bude vybaven vlastní nádobou na komunální odpad, a je možnost ji 

jednou týdně vyvážet firmou Technické služby města Nový Jičín, příspěvková 

organizace na skládku komunálního odpadu mimo řešené území do Životic U Nového 

Jičína na skládku odpadů, kterou vlastní firma Asompo, a.s. [26] 

 

6.1.11 Návrh použitých prvků pro veřejná místa 

Mobiliář jsem navrhla od společnosti Tomovy parky 

s.r.o. [29] 

 

Lavice s područkami - specifikace sedák + opěradlo 

+ 2 područky 

- věková skupina – univerzální 

- výška konstrukce 110 cm, sedám 45 cm 

- prostor pro prvek vč. ochranné zóny 370 x 495 cm 

      

 (Obr.9:lavice s područkami ) 

 

Koš odpadkový se stříškou – prkenný, kotvený, 

s dvířky a stříškou + plechová vložka na odpad, 

výška konstrukce 105 cm, prostor pro prvek včetně 

ochranné zóny kruh prům. 355 cm 

  

  

(Obr.10: Koš odpadkový se stříškou ) 

 

 

Dětské hřiště 

Prolézačka supí hnízdo 

-věková skupina 6 – 15 let, výška konstrukce 230 

cm, 
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prostor pro prvek vč. ochranné zóny 745 x 650 cm, 

kritická výška pádu 216 cm 

Dopadová plocha pro výšku pádu od 1 do 2 m – bezpečnostní povrch 45 m2, pád do 1 m 

- trávník .    

   (Obr.11: prolézačka 

supí hnízdo) 

 

Prolézačka šatlava 

-věková skupina od 4 do 15 let, výška 

konstrukce 200 cm, 

prostor pro prvek vč. ochranné zóny 480 x 745 cm, 

kritická výška pádu 190 cm. 

Dopadová plocha pro výšku pádu od 1 do 2 m – bezpe- 

čnostní povrch 30 m2, pro výšku pádu do 1 m – trávník    

- síťová stěna lezecí, lavice vnitřní   (Obr.12: prolézačka šatlava) 

 

 

Péráčkův domeček  

– pružinové houpadlo; domek na čtyřech 

pružinách kotvených do země; pro děti 3 – 

10 let 

cm; prostor pro prvek včetně ochranné zóny; kritická výška pádu 100 cm, pro výšku 

pádu do 1 m – trávník 19 m2; 

- nosnost 4 x 60 kg 

 

(Obr.13: péráčkův domeček) 

 

6.1.12 Odstupy domů 

Odstupy jednotlivých domů mezi sebou jsou zachovány podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

[11], viz příloha č 3 a 4.  

 

6.1.13 Majetkoprávní vztahy 

Takřka celá řešená oblast patří soukromým osobám; jen jižní část, na návrhu je řešena 

jako cesta a malá oblast u již stojícího objektu patří obci Libhošť. Viz Příloha č 5 a 8. 
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6.2 Varianta 2 

 

Celková plocha řešeného území je 30 000 m2. Ze dvou na sebe kolmých stran jsou 

komunikace, které nejsou zahrnuty v řešeném území, avšak protože jsou přístupové a 

v údolíčku je potok, u kterého je vyžadován, podle úp Nový Jičín pás zeleně, zahrnula 

jsem vše také do řešení.  

Varianta číslo 2 má menší klidovou pohody než varianta číslo 1. 

 

6.2.1 Dopravní infrastruktura 

Hlavní kostra zůstává stejná jako u varianty č. 1; cesta nejnižšími body údolím částečně  

u potoka zůstává; s ní pak paralelní další komunikace ve svahu řešeném území a kolmá 

cesta s už stojícími domy, to vše se k řešenému území také počítá jako obslužné 

komunikace.  

Na již existujících komunikacích navrhuji dle TP 103 [13] 30 km/h v šířce 6,5 m.  

Na paralelní komunikaci a komunikaci kolem dětského hřiště také navrhuji komunikaci 

tohoto typu z ekonomického důvodu.   

 

6.2.2 Plocha pro individuální bydlení 

Řešené území je rozděleno na 19 individuálních parcel o velikosti cca 800 – 1600 m2, 

nejmenší 693 m2 domem se zastavěnou plochou 81 m2, a dětské hřiště velikosti, dle 

plochy řešeného území, přes 1500 m2. Zastavěná plocha RD je 156 m2. Tentokrát je 

území převážně řešeno ve smyslu sever – jih cesta a vstupy na jednotlivé parcely ze 

směru východ – západ. Rozvolněná individuální zástavba, jen na severní straně existuje 

jeden dvojdomek.  

 

6.2.3 Plocha pro veřejnou zeleň, víceúčelové hřiště 

Hřiště se nachází ve stejných místech jako u varianty 1. Jako u varianty 1 budu 

zachovávat: 

• jeho velikost a jeho polohu z důvodů uvedených u varianty č. 1 

• stejný způsob řešení pro stejnou skupinu dětí a lidí  

Stejně jako u varianty č. 1 zachovám i pás zeleně podél potoka. 
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7 Propočet 

Počítala jsem pouze se změnami ve veřejném prostoru. V parku, v komunikacích, hlavní 

je jednosměrná, jsou široké 6,5 m. V řešeném území je vodovod, přívod plynu a 

elektřiny, vše jsem navrhla nové k počtu residentů. Použila jsem publikaci Průměrné 

ceny dopravní a technické infrastruktury na rok 1012.  

 

(Tab. č. 1 –orientační propočet nákladů ) 

     POLOŽKA MJ POČ MJ KČ/MJ CENA (KČ) 

          

ASFALTOVÁ VOZOVKA m2 5445 784 4 268 880 

PARKOVACÍ PLOCHY m2  212 1250 265 000 

  
 

  
 

  

VODOVOD DN 80 m  640 1670  1 068 800 

SANACE VODOVODU m  251 400 73 216 
JÁMA NA SANACI 
VODOVODU m3 

251 x 1.5  
0.6/1,5 114.4 17 228.64 

KANALIZACE DN 300 m  640 14400  9 216 000 
KAN. ŠACHTA SKRUŽENÁ, 
hl 2m ks  17 17453 296 701 

ELEKTRINA m  1571,8 1343 2 110 957.7 

TRANSFORMÁTORY KS  1 120000 120 000  

SANACE EL m   
 

  

PLYNOVOD DN 90 m  786 2936 2 307 393 

SANACE PLYNOVODU m 171,5 114.4 19 6 19.6 
JÁMA NA SANACI 
PLYNOVODU m3 103 400 41 200 

VO  
ks 
sloup 12 49 302 591 624 

  
 

  
 

  

POK. NEVH. STROMŮ KS 39 3425 133 575 

ODSTANĚNÍ PAŘEZU KS 39 3450 134 550 

TERÉNNÍ MODELACE m2 2000 95 190 000 

PŘÍPRAVA PŮDY PRO  
 

  
 

  

      VÝSADBU m2 2500 41 102 500 

VYSADBA STROMU  
 

  
 

  

         S BALEM DO 200 cm KS 1 1168 1 168 

         S BALEM DO 350 cm KS 16 2760 16 560 

VÝSADBA KEŘE DO 50 cm KS 20 57 1 140 
ZALOŽENÍ PARK. 
TRÁVNÍKU m2 1650 27 44 550 

LAVIČKA ks 17 5000 85 000 

ODPAD. KOŠ ks 11 2000 22 000 

Celkem                  21 127 662,30 Kč 
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8 Závěr 

Cílem řešení bakalářské práce je navržení prostorového uspořádání rozvojové lokality 

Horní konec – Obecník v obci Libhošť. Řešené území by mělo především sloužit jako 

lokalita pro bydlení. Nezbytnou součástí byl návrh dopravní obslužnosti a technické 

infrastruktury. 

 

Řešení představuje 2 variantní návrhy. V první variantě jsem zvolila slepé kolmé 

cesty na obslužnou komunikaci, které mají vytvořit zklidnění dopravy. Toho se dosáhne 

také zelenými pásy a na protilehlé straně cesty asi o 20 m dál odstavným stáním. Výběr 

zástavby RD je široká, jsou tu řadové domky, dvojdomek a solitéry se širokou škálou 

rozměrů pozemků. Je zde také park s dětským hřištěm, který je situovaný u cesty, 

v nejbližší docházkové vzdálenosti od dalších zastavitelných ploch, které jsem neřešila, 

ve kterých se tak jako v mém řešeném území předpokládá větší kumulace dětí.  

Ve druhé variantě je park zhruba ve stejných místech. Rovnoběžná komunikace 

s komunikací obslužnou rozděluje řešené území na dvě poloviny podle velikosti již 

zastavěné parcely. Bakalářská páce zahrnuje napojení všech objektů na potřebné 

inženýrské sítě. 

 

V úvodu bakalářské práce se zabývám teoretickými východisky – typologií, 

urbanismem a územním plánováním. Uvádím zde také údaje o obci Libhošť, jeho 

návaznosti na okolí, uvádím zde informace z historie, technické infrastruktuře a širších 

vztazích. 

 

Další část je technická zpráva, má 2 části. První je průvodní zpráva informující o 

územním plánu města Nového Jičína, limitech v území a širších vztazích řešeného 

prostoru. Druhá se zabývá urbanistickým řešením řešené lokality, návrhem a napojením  

na inženýrské sítě, dopravou a orientačním propočtem stavby. 

 

V grafické části je výkres širších vztahů, současný stav technické infrastruktury, 

2 x návrh bydlení, napojení na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu a vizualizace 

obou návrhů. 
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