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1. Úvod 

 

Úkolem bakalářské práce je navrhnout urbanisticko-architektonickou studii zástavby 

rodinných domů v lokalitě Jasénka, ve městě Hlučín a vytvořit tak vhodný zastavovací plán 

s ohledem na efektivní využití území. Návrh komunikací a napojení na stávající infrastrukturu 

dle platného územního plánu města Hlučín. 

 

Návrh obsahuje dvě varianty, z nichž je vhodnější zpracována detailněji. Urbanistický 

návrh je zpracován formou zástavby rodinnými domy, protože v dané lokalitě je druh této 

zástavby preferován. Vybraná varianta poskytuje komplexní řešení zahrnující celkové 

rozvržení území, návrh komunikací, veřejné zeleně, řešení plochy pro veřejné prostranství a 

možnost rozvíjet zástavbu dané lokality. 

 

Jedná se o pozemek nezastavěný, tvořený z části ornou půdou a z části náletovou 

zelení. Řešené území má ve vlastnictví celkem 24 majitelů, převážně soukromých osob.  

Leží v blízkosti zastavěných ploch, proto je možné nově navrženou zástavbu napojit na 

stávající dopravní i technickou infrastrukturu. 

 

Před zahájením bakalářské práce, bylo nezbytně nutné zajistit dostatečné množství 

podkladů, jako jsou podklady mapové a textové dokumentace, fotodokumentace a řadu 

dalších podkladů odpovídající rozsahu pozemku. 

 

Obecní úřad Hlučín:           - Územní plán 

Katastrální úřad Opava:        - Katastrální mapa 

    - Výškopis 

    - Polohopis 

Jednotliví správci sítí:            - Mapa vedení vodovodů a kanalizací 

    - Mapa vedení plynovodů 

    - Mapa vedení sdělovacího vedení 

    - Mapa vedení elektrického vedení 

ČUZK:    - Ortofotomapa 

Vlastní podklady:   - Fotodokumentace 
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2. Východiska a teoretické podklady 

 

2.1  Územní plánování 

 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. [11] 

 

2.1.1  Úkoly územního plánování 

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

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 

podmínky území 

c) stanovovat urbanistické, architektonické, í a estetické požadavky na využívání a prostorové 

uspořádání území a na jeho změny zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 

d) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 

pro odstraňování jejich důsledku, a to přírodě blízkým způsobem, 

e) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

f) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

g) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 

z veřejných rozpočtů na změny v území, [11] 

 

2.1.2  Územně analytické podklady 

Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území 

z důvodů ochrany veřejných zájmů, vyplívajících z právních předpisů nebo stanovených na 

základě zvláštních právních předpisů, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území 

a určení problémů v řešení v územně plánovací dokumentaci. [1] 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

2.1.3  Územně plánovací dokumentace 

Územně plánovací dokumentace je tvořena zásadami územního rozvoje, územním plánem a 

regulačním plánem 

 Územní plán je projekt záměru, jak uspořádat území v budoucích letech. Navrhuje 

využití ploch řešeného území pro rozličné funkce, řešení podzemních i nadzemních 

inženýrských sítí a řešení objektů. [2] 

 

2.1.4  Územní studie 

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná 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 využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [11] 

 

2.1.5  Plán využití území 

Plán řeší prostorové uspořádání územního obvodu obce. Především rozdělí územní obvod 

obce na zastavitelnou a krajinnou část. Zastavitelnou část rozčlení na jednotlivé 

charakteristické funkčně prostorové jednotky. [1] 

 

2.2 Urbanismus 

 

Urbanismus je nauka, která se zabývá formováním lidských sídel a okolní krajiny a klade 

důraz na tvorbu životního prostředí. [14] 

 

Cílem urbanismu je koordinace ploch, prostorů a objektů určitého území pro dosažení 

žádaného, optimálního, výsledku podle předem definovaných požadavků. Většinou je 

požadováno ekonomicky, esteticky a ekologicky vhodné využití území s vytvořením 

příznivého životního prostředí člověka v sídlech tvoří urbanistická a architektonická díla. Pro 

splnění cílů se v urbanismu hledají a stanovují obecní a vědecké zákonitosti, pracovní metody 

a vypracovávají se plány řešení osídlení krajiny, vhodné k realizaci. Urbanismus má tedy 

stránku teoretickou i praktickou. [2]  
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2.2.1  Nástroje urbanismu  

Nástroje urbanismu lez obecně rozdělit do dvou kategorií, a to na prvky přírodní a prvky 

umělé. Mezi prvky přírodní patří: 

  - terén (rovina, náhorní poloha, údolní poloha) 

  - zeleň (3. stupně  - trávníky, keře stromy) 

  - voda (emocionální prvek) 

 Mezi prvky umělé (statické, dynamické) patří: objekty a zařízení vytvořené lidskou 

činností, např.: stožáry, silnice, železnice. [3]  

 

2.3 Využití území 

 

2.3.1  Obecné požadavky na vymezování a užívání ploch 

Stavební pozemek vymezujeme tak, aby: 

- vyhovoval vlastnostmi, velikostí, polohou, uspořádáním 

- byl dopravně napojen a měl připojení na TI 

- byl zajištěn dostatek parkovacích stání 

- bylo řešeno odpadové hospodářství 

- bylo řešeno vsakování dešťových vod [14] 

 

2.3.2  Zastavěné území 

Je území obce určené územním plánem nebo postupem stavebního zákona. Do zastavěného 

území jsou zahrnuty parcely v intravilánu. Výjimkou jsou vinice, chmelnice a půda pro 

zajišťování speciální zemědělské výroby. Zastavěné území v obci může být jedno, ale může 

jich být více. [11] 

 

2.3.3  Zastavitelná plocha 

Plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. [11] 

 

2.3.4  Nezastavěné území 

Pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy. [11]  
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2.4 Dopravní řešení  

 

2.4.1  Dopravní prostor 

Je prostor nad částí komunikace, která slouží veřejnému dopravnímu provozu (vozidlům i 

pěším). Dělí se na hlavní dopravní prostor a přidružený dopravní prostor [4] 

 

2.4.2  Hlavní dopravní prostor 

Část prostoru místní komunikace u komunikačních skupin A, B a C s postranními obrubníky 

vymezená vnějším okrajem bezpečnostního odstupu, u komunikací bez postranních obrubníků 

vymezená šířkou mezi vodícím nebo záchytným bezpečnostním zařízením, u komunikací bez 

těchto zařízení vymezená šířkou koruny komunikace. [9] 

 

2.4.3  Přidružený prostor 

Je část dopravního prostoru mezi hlavním dopravním prostorem a přilehlou zástavbou; 

v nezastavěném území přiléhá k hlavnímu dopravnímu prostoru a na druhé straně je omezen 

hranicí přidruženého dopravního prostoru. [4] 

 

2.4.4  Stání 

Představuje plochu sloužící k odstavení (odstavné stání) nebo parkování (parkovací stání) 

vozidla včetně nezbytných vzdáleností kolem něho. Velikost stání závisí na půdorysných 

rozměrech vozidla zvětšených o nejmenší dovolené vzdálenosti vozidla od hranic plochy nebo 

o poloviční hodnoty od sousedních vozidel. [4] 

 

2.4.5  Chodník 

Část přidruženého dopravního prostoru určená zejména pro chodce. Chodník je oddělen od 

hlavního dopravního prostoru vertikálně nebo horizontálně. Vertikální oddělení tvoří zvýšená 

obruba případně doplněná zábradlím, sloupky apd., horizontální oddělení může tvořit 

postranní dělící (zelený) pás do šířky 3,00 m případně odvodňovací proužek, nebo cyklistický 

pruh/pás a dále varovný pás podle zvláštního předpisu. [9] 
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2.4.6  Zóna 30 

Zóna 30 je ohraničená oblast obce nebo města, tvoří zpravidla soubor obslužných komunikací 

s převahou pobytové funkce. Řidič smí jet v této zóně nejvýše rychlostí 30 km/h, členění 

prostoru na chodník a vozovku je zachován. [10] 

 

2.5 Technická infrastruktura 

 

2.5.1  Technická infrastruktura 

TI přispívá k zajištění dobrého fungování, tj. obslužnosti urbanizovaného území 

prostřednictvím relativně početného a pestrého souboru dílčích technických systémů: 

- systému zásobování vodou (obvykle veřejného vodovodu), 

- systému odvodnění, obvykle veřejné kanalizace včetně čistírny odpadních vod (ČOV), 

- systému zásobování elektrickou energií (obvykle prostřednictvím přenosové a distribuční        

  elektrizační soustavy státu), 

- systému zásobování energetickým plynem/zemním plynem (obvykle prostřednictvím        

  plynovodní sítě, která finálně realizuje funkci plynárenské soustavy státu), 

- systém veřejných komunikačních sítí, garantujících služby hovorového a nehovorového    

  charakteru (obvykle prostřednictvím operátoru veřejných komunikačních sítí klasických), 

[4] 

 Trasy vedení technického vybavení mají být pokud možno přímé a co nejkratší. 

Souběhy vedení, pokud vedení nejsou ve společné trase, mají byt co nejkratší. Křížení 

navzájem a s komunikacemi má být pokud možno kolmé a jejich počet co nejmenší. [8] 

 

2.5.2  Ochranná pásma technické infrastruktury 

Vodovod:  do DN 500 mm … 1,5m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

   nad DN 500 mm … 2,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

Kanalizace:  do DN 500 mm … 1,5m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

   nad DN 500 mm … 2,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

Plynovod STL:  v zastavěném území 1 m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

El. vedení:  nadzemní vedení NN do 35kV 7m od krajního vodiče po obou stranách 

   podzemní vedení do 110kV 1 m od krajního vodiče po obou stranách 

   podzemní vedení nad 110kV 3 m od krajního vodiče po obou stranách 

[8] 
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2.6 Rodinný dům 

 

Jde o stavbu pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na 

rodinné bydlení, v niž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení rodinný dům 

může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. [7]  

 

2.6.1  Odstupné vzdálenosti rodinných domů 

- vzdálenost mezi samostatně stojícími RD nesmí být menší než 7,0 m, 

- vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2,0 m, 

- ve zvláště stíněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy  

  snížena na 4,0 m, pokud v žádné z protilehlých částí stěn nejsou okna obytných místností. 

- vzdálenost průčelí s okny obytných místností musí být nejméně 3,0 m od kraje komunikace      

  (mimo zastavění proluk řadové zástavby).       [7] 

 

 

 

 

Obr. 1 Vzájemné odstupy rodinných domů [7] 
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2.7 Plochy veřejných prostranství  

  

Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých 

druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 

občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Pro každé dva hektary 

zastavěné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje 

s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 

1000 m
2
; do této výměry se nezapočítávají komunikace. [13]  

 

2.8 Mobiliář 

 

Je funkční vybavení obytných a jiných technických a hospodářských prostor. Většinou je 

užíván k užitku, ale také může plnit funkci relaxace. Do mobiliáře řadíme lavičky, altány 

umělecká díla, případně další vybavení, která bezprostředně s užíváním zeleně souvisí (dětská 

hřiště). 

 

2.9 Životní prostředí 

 

Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně 

člověka a je předpokladem jejich dalšího rozvoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, 

horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. [12] 
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3. Informace o městě Hlučín 

 

3.1  Údaje o obci 

 

Město Hlučín se nachází v Moravskoslezském kraji na levém břehu řeky Opavy. Jeho poloha 

na spojnici Ostravy a Opavy a v blízkosti státních hranic zajišťuje snadnou komunikaci jak 

s okolními kraji, tak i se sousedními zeměmi (zejména s Polskem a Slovenskem). V historii 

byly k městu připojovány a opět oddělovány menší obce. V současnosti Hlučín zahrnuje 

městské části Bobrovníky a Darkovičky Svými téměř 15000 obyvateli se řadí do kategorie 

středně velkých měst. Střední nadmořská výška (centrum města): 241 m. n. m., nejnižší místo 

(autobus): 235,6 m. n. m., nejvyšší místo (Vinná hora): 258,2 m. n. m. Katastrální výměra je 

2 113 ha. [15] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 2 Znak města Hlučína [15] 

 

Kdy město dostalo svůj znak, není známo. Na zeleném štítě je po pravé straně pravá 

polovice antonínského kříže. Těsně vedle toho je v levé části štítu velké písmeno “P“ s doleva 

prodlouženou příčkou. Nad křížem a monogramem je uprostřed hlavy štítu lilie. Při okraji 

štítu je pak pět šestihrotých hvězd. [15] 
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Obr. 3 Poloha města Hlučín v rámci ČR [18] 

 

3.2  Územní plán Hlučína 

 

Územní plán Hlučína byl schválen Zastupitelstvem města dne 29. 6. 2004 a jeho závazná část 

byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Hlučína č.8/2004. Jeho pořizovatelem je 

město Hlučín, Odbor územního plánování. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Územní plán města Hlučína [15]  
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3.3  Historie obce 

 

Podle archeologů bylo osídleno dnešní území Hlučínska před 150 000 lety. K založení města 

Hlučína došlo zřejmě roku 1256, kdy vydal Přemysl Otakar II. zakládací listinu, která se nám 

však nedochovala. Nejstarší dochovaná listina pochází až ze začátku 14. století. Hlučín tvořil 

předhradí hradu Landek, který byl ve vlastnictví knížat a později se stal majetkem šlechty. [5] 

Husitské hnutí zasáhlo Hlučínsko pouze okrajově, zejména z důvodu silného 

katolického zastoupení.  Historický vývoj Hlučína se v průběhu staletí často proměňoval, a to 

jak po stránce lingvistické, kulturní, národnostní, tak i náboženské apod. Hlučínsko od roku 

1742, tedy poté co Marie Terezie prohrála válku o dědictví rakouské, spadalo pod Prusko. 

Přičlenění k jiné správní oblasti a přesun obchodní cesty přineslo městu nemalé ztráty. 

 

Na Hlučínsku dominovalo zemědělství jako zdroj obživy. Na přelomu 18. a 19. století 

došlo k rozmachu báňského a hutního průmyslu. Mezi významné podniky patřila továrna na 

zpracování lnu, uhelné domy nebo strojírna. Krátce po první světové válce bylo Hlučínsko 

připojeno k nově vzniklému Československu. Poté se stal Hlučín sídlem politického okresu.  

Spojení Hlučína s Československem však trvalo jen v letech 1920 – 1938, následně 

připadlo Velkoněmecké říši. 29. dubna 1945 sem dorazila sovětská armáda. Po skončení 

druhé světové války se stalo Hlučínsko opět součástí českých zemí. Avšak poválečná léta se 

na Hlučínsku nenesla v poklidném duchu, neboť i toto území postihl tzv. odsun německého 

obyvatelstva. Celkem odešlo z okresu Hlučín asi 2 000 osob. [6] 

Počet obyvatel Hlučína postupně narůstal. Na konci 19. století mělo město přes 4 000 

obyvatel, po první světové válce počet dosáhl téměř 5 000 a v roce 1950 již 5 445 obyvatel. 

V současné době má město téměř 15 000 obyvatel. Obdobně přibýval i počet domů. Zatímco 

na začátku 20. století stálo v Hlučíně 521 domů, v polovině století jich bylo celkem 797. 

Podle sčítání lidu, domů a bytů stálo v roce 2001 ve městě 2 378 domů. [15] 

Od roku 1980 je součástí Hlučína i lokalita Jasénka, jež byla původně společně se 

stejnojmennou řekou od města oddělena. První dochovanou zmínku o Jasénce najdeme 

v matričních knihách z roku 1720.  

Turisté mohou ve městě Hlučín vidět jednak zámek s parkem, ale také například 

kostely sv. Jana Křtitele nebo sv. Markéty a nedávno zrekonstruované obdélníkové náměstí. 

V roce 1992 byla Ministerstvem kultury České republiky vyhlášena Městská památková zóna 

Hlučín vedoucí od ulice Na Valech až po Ostravskou. Zajímavé jsou i zbytky městského 
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opevnění, které nechal v roce 1535 vybudovat tehdejší majitel panství. Hradby byly na 

začátku 19. století zbourány. [16] 

 

3.4  Klimatické poměry 

 

 Dle klimatologického členění ČR leží v mírně teplé, mírně vlhké až vlhké oblasti s mírnou 

zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je 8°C. Úhrn dešťových srážek se pohybuje okolo 626 

mm. Převládající větry jsou jihozápadní a severní. 

 

3.5  Bydlení 

 

V současné době je Hlučín velmi atraktivní lokalitou, a to převážně díky blízkosti krajského 

města Ostrava (cca 10 km), což je výhodou snadnějším získáním pracovních příležitostí a 

v nabídce vyššího stupně občanské vybavenosti. V okrajových částech města nalezneme 

novou satelitní výstavbu rodinných domů.  

Město je tvořeno smíšenou zástavbou. V převážné části Hlučína se nacházejí rodinné 

domy městského charakteru, v okrajových částech přecházejí do charakteru venkovského. 

V severní oblasti města nalezneme zástavbu bytových domů.  

 

3.6 Občanská vybavenost 

 

3.6.1  Školství 

Předškolním vzdělání je zabezpečeno několika mateřskými školami, jejichž zřizovatelem je 

město Hlučín. Ve městě se nacházejí 4 mateřské školy.  

 Základní vzdělání je poskytováno žakům v základních školách, jejichž zřizovatelem je 

město Hlučín. V současnosti v městě nalezneme 5 základních škol. 

 Do kategorie středního odborného vzdělávání je zařazeno Gymnázium Josefa Kainara 

Hlučín a odborné učiliště a praktická škola. 
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3.6.2  Zdravotnictví 

Zdravotnická zařízení na území města Hlučína poskytují občanům zdravotnické služby. Ve 

městě se nacházejí dvě společnosti zajišťující zdravotní péči. Jedná se o společnosti: 

Poliklinika Hlučín, s.r.o. a Stomatologia s.r.o. Hlučín.  

 

3.6.3  Kultura 

Na území města se nachází celá řada kulturních zařízení. Mezi nejvýznamnější patří Kulturní 

centrum Hlučín, Muzeum Hlučínska, Městská knihovna, Evangelický kostel a Informační 

centrum. Vzhledem k blízkosti města Ostravy a možnosti využíváni služeb DPO mohou 

využívat širokou síť kulturních institucí a zařízení krajského města. 

 

3.6.4  Sport 

Ve městě se nachází celá řada sportovních zařízení, která využívají jak profesionální 

sportovní kluby, tak zájmové sportovní organizace i široká veřejnost. Nejvýznamnější 

sportovní zařízení spravuje organizace Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín. 

Mezi nejvýznamnější zařízení patří Sportovně rekreační areál Hlučín. 

 

3.7  Doprava 

 

3.7.1  Silniční doprava 

Základní silniční osu tvoří silníce první třídy, která spojuje města Ostravu a Opavu. Dále 

městem prochází komunikace I/469 která je významným tranzitním úsekem od Děhylova 

směrem k hraničnímu přechodu Hatě. 

 

3.7.2  Dopravní obsluha města 

Dopravní obsluha města je již 16 let (od 22. 11. 1997) realizována cestou integrovaného 

dopravního systému ODIS.  

4 základní směry 

- směr Ostrava přes Ludgeřovice 

- směr Ostrava přes Děhylov 

- směr Opava přes Kozmice 

- směr Hať, Píšť a další přes Darkovice [14] 
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Obr. 5 Dopravní návaznost na okolí [17] 

 

3.7.3  Železniční doprava 

Železniční spojení s městem Opava je zajištěno železniční trati č. 317 (Opava-východ – 

Hlučín). Tato železniční trať je v rámci moravskoslezského kraje zařazena do integrovaného 

dopravního systému (ODIS).  

 

3.8 Technická infrastruktura 

 

3.8.1 Zásobování pitnou vodou 

V  zastavěném území města Hlučína je vybudována veřejná vodovodní síť, která zásobuje 

více než 94 % obyvatel. Je napojena na místní zdroj vody Roviny a ve dvou místech na 

centrální zdroje OOV. Pro město je k dispozici akumulace pitné vody o velikosti 1 550 m
3
 – 

vodojem Malánky 2 x 650 m
3
 a vodojem Vinná Hora 250 m

3
. Celková délka vodovodní sítě 

63 840 m. Správcem veřejné vodovodní sítě je VAK Hlučín. 

Podél lokality Jasénka prochází vodovodní řád DN 225 a DN 160.  
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3.8.2  Kanalizace a čištění odpadních vod 

V Hlučíně je odkanalizování řešeno převážně jednotným kanalizačním systémem 

s odváděním odpadních vod do ČOV. Celé město je rozděleno na tři povodí dle čerpacích 

stanic a hlavních sběračů k nim odvádějící odpadní vody: 

- povodí sběrače A ukončené na ČS 1 

- povodí sběrače B ukončené na ČS 2 (v areálu ČOV) 

- povodí sběrače C ukončené na ČS 3 (a zaústěné do ČS 1) 

Kanalizace byla ve městě budována zároveň s jeho probíhající výstavbou. Čištění 

odpadních vod je prováděno mechanicko-biologickou ČOV. Správcem kanalizace je Vak 

Hlučín s.r.o. 

V lokalitě Jasenka se nachází splašková kanalizace o DN 400.  

 

3.8.3  Zásobování elektrickou energii 

Město je zásobováno elektrickou energii napětím 22kV, linkami venkovního vedení VN 

22kV-L179 propojuje tuto rozvodnu s rozvodnou R 22kV Ostrava-Třebovice.  

 V lokalitě Jasénka je distribuční rozvod proveden venkovním vedením NN na 

betonových stožárech vybudovaných podél ulic. Tento rozvod je napojen z rozvaděčů NN 

jmenovitých stožárových trafostanic.  

 

3.8.4  Zásobování plynem 

Místní plynovodní síť ve městě je vedena ve dvou tlakových hladinách – nízkotlaké NTL a 

středotlaké STL. V centru města je v současnosti provozována síť STL, v okrajových částech 

je provozována síť NTL s omezenou kapacitou. Potrubní rozvody středotlaké sítě jsou 

provedeny z LPE 160, 110, 80, 63. Správcem plynovodní sítě zajišťuje společnost RWE 

Severomoravská plynárenská a.s., Ostrava.   

 Lokalitou Jasenka prochází plynovod STL DN 80.  

 

3.8.5  Telekomunikace 

Na území města Hlučína jsou vedeny dálkové optické kabely, ty jsou směřovány do 

automatické telefonní ústředny Hlučín. Správcem telekomunikační sítě je Telefónica O2. 
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4. Návrh variantního řešení 

 

Dle zadání bakalářské práce byly vypracovány dva urbanistické návrhy zástavby řešeného 

území, které respektují platný územní plán města Hlučín. Při návrhu byly respektovány limity 

v daném území. V obou návrzích jsou využity samostatně stojící rodinné domy, které 

převládají i v okolní stávající zástavbě a došlo tak k začlenění do bezprostředního okolí 

řešeného území.  

 

4.1 Varianta A 

 

V první řešené variantě je navrženo 34 samostatně stojících RD. Zvolen byl typový 

nepodsklepený dvoupodlažní rodinný dům s garáží o zastavěné ploše 114,3 m
2
. Tento typový 

dům splňuje podmínky regulativů území. Dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu jsou dodrženy vzájemné odstupy jednotlivých rodinných domů. Řešené území 

je rozparcelované dle daných prostorových a plošných nároků daného druhu zástavby. Plochy 

jednotlivých parcel jsou v rozmezí 835 m
2
 – 1400 m

2
. Výpis velikosti parcel je uveden ve 

výkrese č. 05 - Urbanistický návrh č. 1. 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je umožněno na severní a západní straně 

z ulice Vinohradská. Přes řešené území je navrhnuta komunikace, která propojuje jihozápadní 

část se severovýchodní částí dotčené lokality. Na východní straně je vybudována komunikace, 

která bude využita v budoucí rozvíjející se zástavbě. Každý rodinný dům má na pozemku své 

vlastní parkovací stání. Dále je navrženo v území 12 kolmých parkovacích stání u veřejného 

prostranství a 4 podélná parkovací stání. 

V severní části lokality je navržena plocha veřejného prostranství - parku, která 

vytvoří prostor k rekreaci a odpočinku obyvatel nově navrhované i stávající zástavby. Bude 

zde umístěno dětské hřiště s různorodými hracími prvky, pískoviště, dřevěný altán pro 

odpočinek a posezení, víceúčelové sportoviště a městský mobiliář. V parku budou vysázeny 

různé druhy nízkých křovin a stromů. Nezpevněné plochy budou zatravněné. Důvodem 

umístění veřejného prostranství v severní části území je existence trubního kanalizačního 

vedení, díky tomu nebude muset dojít k jeho přeložení. 
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4.2 Varianta B 

 

Ve druhé řešené variantě je navrženo 31 samostatně stojících RD. Zvolen byl přízemní 

bungalov s garáží. Stejně jako v prvním návrhu jsou i v tomto dodrženy vzájemné odstupy a 

typový dům splňuje podmínky regulativů území. Řešené území je rozparcelované dle daných 

prostorových a plošných nároků daného druhu zástavby Plochy jednotlivých parcel jsou 

v rozmezí 990 m
2
 – 1500 m

2
. Výpis velikosti parcel je uveden ve výkrese č. 06 - Urbanistický 

návrh č. 2. 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je opět umožněno na severní a západní 

straně z ulice Vinohradská. Oproti první variantě se nepočítá s vybudováním komunikace 

podél východní hranice území využitelnou v budoucnosti, kdy dojde k rozšíření zástavby 

východním směrem. Je zde navrhnuta jediná páteřní komunikace, která spojuje jihozápadní 

část se severozápadní částí území. Tento způsob řešení vybízí k vybudování slepé ulice bez 

obratiště orientovanou na východní stranu. Každý rodinný dům má na pozemku parkovací 

stání. Dále je navrženo 15 kolmých parkovacích stání u veřejného prostranství a 3 podélná 

parkovací stání. 

V severní části lokality je navržena plocha veřejného prostranství - parku, která 

vytvoří prostor k rekreaci a odpočinku obyvatel nově navrhované i stávající zástavby. Bude 

zde umístěno dětské hřiště s různorodými hracími prvky, pískoviště, dřevěný altán pro 

odpočinek a posezení, víceúčelové sportoviště a městský mobiliář. V parku budou vysázeny 

různé druhy nízkých křovin a stromů. Nezpevněné plochy budou zatravněné. Důvodem 

umístění veřejného prostranství v severní části území je existence trubního kanalizačního 

vedení, díky tomu nebude muset dojít k jeho přeložení. 

 

4.3 Výběr varianty 

 

Obě varianty se liší především návrhem komunikací, dále zvoleným rodinným typovým 

domem, velikostí parcel, a počtem domů. Odpočinkový park je v obou variantách umístěn 

v severní části území. Zvolená varianta číslo jedna je zpracována podrobněji. 
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5. Řešení vybrané varianty 

 

Obsah dle stavebního zákona ( 183/2006 ) dle vyhlášky č.503/2006 Sb., konkrétně přílohy č.4 

– Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo 

rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. 

 

5.1 Úvodní údaje 

 

Název stavby: Zástavba lokality Jasénky RD 

Umístění stavby: Jižní část města Hlučín, Moravskoslezský kraj 

Investor: Soukromí investor (developer) 

Zpracovatel: Václav Turyna 

Charakter: Zástavba rodinnými domy s řešením dopravní a technické infrastruktury, doplněné 

relaxačním prostranství 

 

5.2 Průvodní zpráva 

 

5.2.1  Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) poloha v obci 

Jako místo pro studii bylo vybráno území v jižní části Hlučína v lokalitě Jasénka. Rozloha 

území je 5,12 ha v nadmořské výšce od 252 m. n. m. do 268 m. n. m. V současné době je 

území nezastavěné. Dotčená plocha se nachází v okrajové části města v klidném prostředí 

vzdáleném cca 450 m od říčky Jasénky. V okolí se nachází převážně zástavba RD, volná pole 

s ornou půdou.  
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Obr. 6 Lokalizace řešeného území [17] 

 

Stávající stav území 

V současné době je území tvořeno převážně ornou půdou. U jižní hranice se nachází 

rekultivovaná skládka stavební suti. Dle Odboru územního plánování města Hlučína je toto 

místo určeno k nové zástavbě individuálního bydlení 

 

Širší vztahy 

Řešená lokalita se nachází v jižní části města Hlučína. Docházková vzdálenost do centra 

města je 900 m. Nejbližší autobusová zastávka je vzdálena 470 m severovýchodním směrem. 

Nedaleko území cca 1km nalezneme atraktivní lokalitu v podobě Hlučínské vodní nádrže o 

rozloze 140 ha.  V těsné blízkosti dotčeného území se z občanské vybavenosti nachází pouze 

obchod s potravinami. Další občanská vybavenost je až v centru města. Na východní straně od 

řešené plochy je vybudována ČOV (s ochranným pásmem 30 m) ve vzdálenosti 330 m. 

Z hlediska funkčního využití ploch je území ze severozápadní strany obklopeno plochami 

individuálního bydlení, z jižní a východní strany ornou půdou. Území je velmi dobře 

dopravně dostupné z ulice Vinohradská, jak na severní tak i na západní straně. 
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Limity území 

Přes dotčené území je vedeno vzdušné elektrické vedení vysokého napětí do 35 kV v délce 

142 metrů. Vlastníkem je společnost ČEZ a.s. Ochranné pásmo vzdušného el. vedení VN do 

35kV je 7 metrů od krajního vodiče na obě strany. 

 Dále přes severní část území prochází řad jednotné veřejné kanalizace DN 400 v délce 

124 metrů. Vlastníkem je společnost VAK Hlučín s.r.o. Grafické znázornění viz výkres č. 03 - 

Limity inženýrských sítí.   

 

b) údaje o vydané územně plánovací dokumentací 

Územní plán Hlučína byl schválen Zastupitelstvem města dne 29. 6. 2004 a jeho závazná část 

byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Hlučína č.8/2004. Jeho pořizovatelem je 

město Hlučín, Odbor územního plánování. [15] 

 

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentace 

Územní plán Hlučína byl schválen Zastupitelstvem města dne 29.6. 2004 a jeho závazná část 

byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Hlučína č.8/2004. Jeho pořizovatelem je 

město Hlučín, Odbor územního plánování. 

 V územním plánu města Hlučína je řešené území vedeno jako plocha určená pro 

individuální bydlení podmíněné vypracováním územní studie. 

 

 

Obr. 7 Funkční využití plochy [15] 
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d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Údaje o splnění byly v předstihu předjednány a příslušná dokumentace je zpracována 

v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: 

Napojení na dopravní infrastrukturu je umožněno z ulice Vinohradská na severní a západní 

straně řešené lokality.  

 Sítě technické infrastruktury jsou v okolí již vybudovány. Napojení na nově 

navrhované inženýrské vedení je možné. Stávající TI je dostatečné kapacitní. Místa napojení 

jsou vyznačena ve výkresech číslo 07 a 08. 

 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území  

Řešené území neleží v poddolovaném území ani v místě výskytu nerostů. Předpokládá se 

obvyklé zakládání staveb jako u stávající obecní zástavby. 

 

g) poloha vůči záplavovému území 

Lokalita se nenachází v záplavovém území. 

 

h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Z majetkoprávního hlediska je řešené území tvořeno z několika pozemků ve vlastnictví 24 

majitelů z toho čtyři pozemky vlastní město Hlučín a tři pozemkový fond České republiky. 

Pro zamýšlený účel navrženého využití bude zapotřebí vykoupení veškerých pozemků. 

 Rozdělení pozemků dle majetkových poměrů nalezneme ve výkrese číslo 03 - 

Majetkoprávní vztahy. Příloha číslo 2 obsahuje výpis z katastru nemovitostí, v němž je 

uvedeno jméno a adresa majitele, parcelní číslo a výměra daného pozemku. 

 

i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Území je přístupné z ulice Vinohradská na severní a západní straně řešené lokality, na které 

lze zřídit vjezd i výjezd ze stavby.  

 

j) zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Zásobování vodou bude zřízeno dočasným napojením na stávající vodovodní řád. Elektrická 

energie bude odebírána přes staveništní rozvaděč z dočasně zřízené přípojky ze stávající sítě. 
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5.2.2  Orientační údaje stavby 

a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikost, užitkové plochy, 

obestavěné prostory, zastavěné plochy apod. 

Celková výměra území 5,12 ha. Navrženo je 34 rodinných domů o zastavěné ploše jednoho 

RD 114,3 m
2
. V území je navrženo veřejné prostranství o rozloze 0,398 ha. Počítáno je 

s výstavbou komunikací o celkové ploše 0,99 ha. 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Předpokládaná celková spotřeba elektrické energie 130,49 kW. 

Předpokládaná celková spotřeba plynu 108 500 m
3
/r z toho 10 850 m

3
/r pro ohřev TUV. 

Výpočet celkové spotřeby je uveden v příloze číslo 3 – Výpočet sítí technické infrastruktury. 

c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 

Předpokládaná maximální denní spotřeba 18 108,49 l/den.    

Výpočet celkové spotřeby je uveden v příloze číslo 3 – Výpočet sítí technické infrastruktury. 

 

d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Předpokládaný největší hodinový průtok splaškových odpadních vod je 0,683 l/s. 

Výpočet celkové spotřeby je uveden v příloze číslo 3 – Výpočet sítí technické infrastruktury. 

 

5.3  Souhrnná technická zpráva 

 

5.3.1  Popis stavby 

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Řešené území je dle platného územního plánu města Hlučín určené pro výstavbu 

individuálního bydlení.  

 

b) zhodnocení staveniště 

Území je o rozloze 5,12 a nachází se ve svažitém terénu, kde se nadmořská výška pohybuje 

od 252 m. n. m. do 268 m. n. m. Staveniště bude napojeno ze stávající komunikace 

Vinohradská. 
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c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení: 

Zvolená varianta je navrhována tak, aby navazovala na stávající zástavbu rodinných domů a 

zachovala danou urbanistickou strukturu města Hlučín. Návrh maximálně využívá místních 

podmínek. Navrženo je 34 RD. Zvolen byl typový nepodsklepený dvoupodlažní rodinný dům 

s garáží o zastavěné ploše 114,3 m
2
. Plochy jednotlivých parcel jsou v rozmezí 835 m

2
 – 1400 

m
2
. Výpis velikosti parcel je uveden ve výkrese č. 05 - Urbanistický návrh č. 1. 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je umožněno na severní a západní straně 

z ulice Vinohradská. Přes řešené území je navrhnuta komunikace, která propojuje jihozápadní 

část se severovýchodní částí dotčené lokality. Na východní straně je vybudována komunikace, 

která bude využita v budoucí rozvíjející se zástavbě.  

 

d) zásady technického řešení 

Parcelace území 

Rozparcelováním území vznikl vhodný prostor pro umístění 34 parcel určených k zástavbě 

rodinných domů, ploch pro dopravní infrastrukturu a veřejné prostranství. Velikost parcel je 

v rozmezí 835 m
2
 – 1400 m

2
.  

Podrobný výpis velikostí nově vzniklých parcel viz výkres č. 05. Rozmístění a velikost parcel 

vychází ze stávající zástavby. 

 

Dopravní řešení 

Komunikace 

Lokalita je napojena na stávající komunikaci v ulici Vinohradská na západní straně a na 

severní straně na komunikaci vedoucí k této ulici. Nově navržená komunikace je obousměrná 

šířky 6,5 m pro maximální dovolenou rychlost 30 km/h funkční třídy C. Na východní straně 

území je navržena komunikace pro využití budoucího rozšiřování zástavby. Parcely číslo 20, 

22, 24, 27 jsou napojeny přímo na ulici Vinohradská. Komunikace jsou navrženy s lehkým 

živičným povrchem a odvodnění je řešeno pomocí uličních vpustí. Příčný sklon je navržen 

oboustranně 2,5 % u podélných parkovacích stáni 2 %.  

Skladba vozovky je podrobně znázorněna ve výkresu číslo 10 - Příčný řez komunikací 

s uložením sítí. 
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Komunikace pro pěší 

Na západní straně navržená komunikace pro pěší navazuje na stávající komunikaci z ulice 

Vinohradská. V řešené lokalitě je navržena jednostranně i oboustranně. Šířka peších 

komunikací je dva metry a příčný sklon je 2 %. V místě napojení na silniční komunikaci bude 

obrubník snížen na max. 20 mm pro přístup osob se sníženou pohyblivostí dle vyhlášky 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb. Místa pro přecházení jsou označena signálním a varovným pásem. Komunikace je 

provedena ze zámkové dlažby.  

Skladba je podrobně znázorněna ve výkresu číslo 10 - Příčný řez komunikací s uložením sítí. 

 

Obr. 8 Místo pro s vysazenou chodníkovou plochou [9] 

 

Parkovací stání 

U relaxační plochy je navrženo 12 kolmých parkovacích stání z toho jedno je pro osoby 

zdravotně a tělesně postižené. Další 4 podélná parkovací stání jsou umístěna uprostřed území 

podél komunikace. Parkování obyvatel rodinných domů je řešeno na jejich pozemcích, ve 

vlastní garáži nebo na přilehlých vjezdech do garáží. 

   

Dopravní značení 

Dopravní značení je provedeno svislými dopravními značkami a jsou doplněny o značení 

vodorovné.  

Podrobnější přehled a výpis dopravního značení viz výkres číslo 07 – Dopravní 

infrastruktura.   

 

Inženýrské sítě 

Podmínky pro napojení inženýrských sítí 

Území bude napojeno na stávající inženýrské sítě, které se nacházejí po obvodu lokality 

v přilehlých komunikacích a k nim přilehlých plochách. Na území se nachází vedení 
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vysokého napětí, které bude přeloženo a bude vybudována nová trafostanice. Dále přes území 

v severní části prochází potrubí splaškové kanalizace, zde bude vybudována veřejná plocha 

tak aby nebylo narušeno ochranné pásmo 3 m. Je nutné dodržovat normu ČSN 73 6005 – 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Zásobování vodou 

Ulicí Vinohradská vede vodovodní řád PVC DN 225 po společné trase s vodovodním řádem 

PVC DN 160. Nově bude vybudována část vodovodu PVC DN 160 pro napojení parcel číslo, 

24, 27. Na ten bude napojena nově navržena větevná síť PVC DN 80 na doporučení správce 

sítě. Parcela číslo 20 a 22  bude napojena na stávající vodovod. 

 Navrženy jsou celkem tři hydranty po maximálních vzdálenostech 400 m. Přípojky 

k rodinným domům se provedou navrtávkami. Vedení nového vodovodního řádu je 

v přidruženém dopravním prostoru. 

 Prostorové uspořádání vodovodních sítí je podrobněji řešeno ve výkresu číslo 08 - 

Vodní hospodářství a uložení vodovodního řadu ve výkresu číslo 10 - Příčný řez komunikací 

s uložením sítí. 

 

Odkanalizování území - Splašková kanalizace 

V řešeném území je navržena oddílná splašková kanalizace PVC DN 250. Část území a to 

parcely číslo 20, 22, 24, 27 jsou napojeny přímo na stávající kanalizační řád na západní straně 

ulice Vinohradské. Zbývající část území je napojena na stávající řád na severní straně ulice 

Vinohradské. Tento řád je ukončen ČOV. Přípojky z jednotlivých rodinných domů jsou o 

rozměru DN 150. 

 

Odkanalizování území -  Dešťová kanalizace 

V řešené lokalitě je také navržena dešťová kanalizace PVC DN 400. Odvádí vodu jak 

z veřejných ploch, tak z komunikací pomocí uličních vpustí. V řešeném území se nenachází 

stávající dešťová kanalizace, a proto bude vybudován na doporučení správce sítě Vak Hlučín, 

s.r.o. nový řád, který bude veden do místního recipientu, čímž je říčka Jasénka. 

 

 Prostorové uspořádání kanalizačních sítí je podrobněji řešeno ve výkresu číslo 08 - 

Vodní hospodářství a uložení kanalizačního řadu ve výkresu číslo 10 - Příčný řez komunikací 

s uložením sítí. Ochranné pásmo obou kanalizací splňuje 1,5 m po obou stranách od vnějšího 

líce potrubí. 
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Elektrická energie 

V severní části území prochází vedení VN do 35 kV, které bude přeloženo. Na východní 

straně bude vybudována nová trafostanice. Tato změna je již zakreslena v územním plánu 

města Hlučína. Rodinné domy budou připojeny na nové podzemní kabelové rozvody NN. 

Vedení NN jsou navržena v přidruženém dopravním prostoru. 

 

Prostorové uspořádání NN je podrobněji řešeno ve výkresu číslo 09 – Technická 

infrastruktura a uložení NN ve výkresu číslo 10 - Příčný řez komunikací s uložením sítí. 

   

Zásobování plynem 

Vybudována bude STL okruhová síť PE DN 63. Připojení na stávající plynovod PE DN 110 

bude provedeno v ulici Vinohradská. Parcely číslo 20, 22, 24 budou připojeny přímo na 

stávající plynovod. Vedení STL plynovodu jsou navrženy v přidruženém dopravním prostoru. 

 Prostorové uspořádání STL plynovodu je podrobněji řešeno ve výkresu číslo 09 – 

Technická infrastruktura a uložení plynovodu ve výkresu číslo 10 - Příčný řez komunikací 

s uložením sítí. 

 

Telekomunikace 

Nově navržená telekomunikační síť bude napojena na západní straně ulice Vinohradská. 

Uložena bude společně s vedením NN veřejného osvětlení ve společném systému vedení 

v přidruženém dopravním prostoru. 

  Prostorové uspořádání telekomunikace je podrobněji řešeno ve výkresu číslo 09 – 

Technická infrastruktura a uložení telekomunikace ve výkresu číslo 10 - Příčný řez 

komunikací s uložením sítí. 

 

Veřejné osvětlení 

Je zajištěno pomocí uličních lamp ve vzdálenosti 20 – 30 metrů a zajišťuje dostatečné 

osvětlení pro chodníky i komunikaci. Osvětlení příjezdových cest na pozemky si majitelé 

zajistí dle vlastního uvážení. 

Součástí výkresu číslo 09 – Technická infrastruktura. 
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Popis architektonického řešení typového rodinného domu 

Předmětem této práce není konstrukční a detailní řešení navrhovaných objektů v území, proto 

zde bude zmíněno řešení pouze informativně. 

Prvním podmětem k výběru typového domu byly dané platné regulativy ve městě Hlučín, 

těmito regulativy je přípustná výstavba jedno až dvoupodlažních rodinných domů se šikmou 

střechou ve sklonu 35° a více. Těmto požadavkům vyhovuje vybraný projekt typového domu 

Lada od společnosti Archipelag. 

Základní prostorové parametry domu: 

 Zastavěná plocha: 114,3 m
2 

 Obestavěný prostor: 781,72 m
3
 

 Rozměry domu: 13,5 x 9,3 m 

 Výška domu: 8,93 m 

 Sklon střechy: 45° 

 

Rodinný dům je přízemní s užitným podkrovím, nepodsklepený, velikostí určený pro 

čtyřčlennou rodinu. Součástí dispozice je i vlastní garáž.  

V prvním nadzemním podlaží nalezneme předsíň, technickou místnost, halu, toaletu, 

prostorný obývací pokoj, otevřenou kuchyň s jídelnou. V podkroví jsou umístěné 3 ložnice a 

koupelna. Prostor nad garáží se dá využít v podobě rozšíření technického zázemí domu. 

Celková obytná plocha činí 92,29 m
2
. 

Zvolen je u tohoto typu domu konstrukční zděný systém z cihelných tvarovek firmy Heluz 

s keramickým stropem. Střešní konstrukce je dřevěná, střešní plášť je pokryt keramickými 

taškami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Typový dům Lada [20] 
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Veřejné prostranství 

V severní části území je navrženo veřejné prostranství v podobě odpočinkového parku. Jeho 

rozloha je 3 980 m
2
. Svým tvarem doplňuje zástavbu rodinnými domy a odděluje jí od ulice 

Vinohradská. Volba umístění parku do této části území je z důvodu stávajícího kanalizačního 

vedení, díky tomu nebude muset dojít k jeho přeložení, jen je nutné respektovat jeho ochranné 

pásmo a nevysazovat v něm novou výsadbu vzrostlých stromů či keřů, jejichž kořeny by 

mohly poškodit trubní vedení.  

U toho prostranství je navržena parkovací plocha o 11 parkovacích místech a 1 místě pro 

parkování zdravotně a tělesně postižených osob. 

Veřejné prostranství je tvořeno především víceúčelovým sportovním hřištěm, které bude 

z hygienických a hlavně bezpečnostních důvodů oploceno. Dále zde nalezneme herní prvky 

dětského hřiště, městský mobiliář a doprovodnou zeleň. V centrální části je umístěn altán pro 

odpočinek. 

Pěší nezpevněné komunikace jsou navrženy v dostatečné šířce pro volný pohyb dětí. 

V parku je kladen důraz na zachování přírodního prostředí, a proto je navrhnuta výsadba 

vzrostlých stromů malé a střední výšky, nízkých okrasných křovin a květin. Celé prostranství 

bude zatravněno. 

Veřejné prostranství bude plnit funkci odpočinkovou se sportovní relaxací. Bude místem 

setkávání obyvatel nejen nových rodinných domů, ale i obyvatel stávající okolní zástavby, 

kteří nemají možnost takovéhoto odpočinkové vyžití ve svém okolí. 

 

Víceúčelové a dětské hřiště 

V západní části veřejného prostranství je navrženo víceúčelové sportovní hřiště, které bude 

oploceno z hygienických a bezpečnostních důvodů. Rozměry hřiště jsou dány jeho výrobcem 

20,0 m x 36,0 m a je určeno pro celou řadu sportů, jako je basketbal, malá kopaná a jiné 

míčové hry. 

Z  prvků dětského hřiště v parku nalezneme sestavu herních prvků v podobě dvouvěžového a 

jednověžového hradu, který je složen ze skluzavky, šplhacích prvků, průlezného tunelu a 

dalších aktivit. Dále je zde umístěno mechanické houpadlo, pružinové houpadlo a pískoviště. 

Všechny prvky pro děti jsou doplněné dopadovými plochami a jejich výrobci splňují 

požadavky ČSN EN 1176 Zařízení dětských hřišť. 

 

Umístění víceúčelového sportovního hřiště a prvky dětského hřiště, včetně jejich dopadových 

ploch je uvedeno ve výkrese č. 11 Situace veřejného prostranství s víceúčelovým hřištěm. 
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Obr. 10 Prvky dětského hřiště 

 

Městský mobiliář 

Veřejné prostranství je vybavené požadovaným městským mobiliářem v podobě laviček a 

odpadkových košů umístěných podél nezpevněné pěší komunikace. V centrální části parku je 

umístěn dřevěný altán určený pro odpočinek obyvatel. 

Městským mobiliářem je vybaveno i celé území a to především odpadkovými koši. 

 

e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků 

na výstavby 

Navrhovaná územní studie plně respektuje veškeré platné zákony, normy a vyhlášky. 

 

f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí 

Na území se nenacházejí žádné stávající stavby. 

 

5.3.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické 

podmínky stavebního pozemku 

Předmětem řešené práce není zpracování údajů o provedených průzkumech. Před zahájením 

výstavby je nutné provést hydrogeologický, inženýrsko – geologický průzkum a průzkum o 

výskytu radonu.  
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b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 

zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 

památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením 

způsobu ochran 

Realizací stavby nedojde k žádnému narušení ochranných pásem. V řešeném území se 

nenachází žádná kulturní památka a území nepatří do památkové rezervace či zóny.  

 

c) vedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

V řešené lokalitě nedojde k žádným bouracím pracím. Lokalita je v současnosti době 

využívána jako orná půda, proto zde nalezneme drobnou doprovodnou zeleň a několik 

nízkých křovin podél hranic území. Tato náletová zeleň bude z důvodu výstavby odstraněna. 

 

d) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 

lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé 

V části území dojde k záborům zemědělského půdního fondu v plošném rozsahu 3,06 ha. 

K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa nedojde. 

 

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, 

zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, 

napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku  

Řešená lokalita je napojena na stávající komunikaci v ulici Vinohradská na západní straně a 

na severní straně na komunikaci vedoucí k této ulici.  

V severní části území prochází vedení VN do 35 kV, které bude přeloženo. Na 

východní straně bude vybudována nová trafostanice. 

 

f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích 

na přesun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 

Zemina pocházející z výkopových prací pro vedení technické infrastruktury bude použita pro 

terénní úpravy. Výkopové práce jsou uvažovány v horninách 2.-3. třídy těžitelnosti. 
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Veřejná zeleň 

Venkovní a sadové úpravy se budou týkat celého území. Řešená lokalita je v současnosti době 

využívána jako orná půda, proto zde nalezneme drobnou doprovodnou zeleň a několik 

nízkých křovin podél hranic území. Tato náletová zeleň bude z důvodu výstavby odstraněna. 

Po dokončení stavebních prací bude zeleň vysázena nová, a to v zelených pásech podél 

komunikace a v severní části území ve veřejném prostranství se počítá s výsadbou vzrostlých 

středních i malých stromů, několika nízkých křovin a celé prostranství se zatravní. Výsadba 

stromů nesmí ohrozit stávající kanalizační vedení, musí být respektováno jeho ochranné 

pásmo. Tato výsadba bude plnit funkci okrasnou a odhlučňující. 

 

5.3.3  Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Přístup ZHS ČR je umožněn po nově navrhované komunikaci šířky 6,5 m. Zdrojem požární 

vody jsou tří navrhované požární hydranty. Všechny rodinné domy jsou navrhovány 

s dodržením platných požadavků požárních norem a požárních požadavků objektů. Samotné 

vybavení RD požárními bezpečnostními zařízeními bude řešeno ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. 

 

5.3.4  Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Bezpečnost provozu bude záležet na každém obyvateli stavby, především důsledným 

dodržováním platných předpisů. 

 

5.3.5  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Budou respektovány všechny podmínky dané vyhláškou 398/2009 sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Veškeré zpevněné plochy jsou navrženy o dostatečné šířce, tak aby umožňovaly 

bezpečný pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Zpevněné plochy 

budou zhotoveny z materiálů o dostatečných barevných kontrastech a doplněny o vodící linie. 

Nově navrhované přechody pro chodce budou opatřeny všemi náležitostmi, tak jak stanovuje 

vyhláška č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb (varovný pás o šířce 400 mm, signální pás o šířce 800 mm, snížený obrubník 

s max. výškou 20 mm). V návrhu počtu parkovacích míst je počítáno s místem pro osoby 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace, takovéto místo je o rozměrech 3500 x 5500 

mm. 
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5.3.6  Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, 

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Provoz a užívání stavby nemá nežádoucí vliv na životní prostředí. 

 

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů  

V lokalitě se nenachází žádný vodní zdroj nebo léčebný pramen. Nebude docházet k žádnému 

ohrožení přírody v průběhu realizace výstavby. 

 

c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby  

V území vzniknou ochranná pásma: 

Vodovod:  do DN 500 mm … 1,5m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

 

Kanalizace:  do DN 500 mm … 1,5m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

    

Plynovod STL:  v zastavěném území 1 m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

 

El. vedení:  podzemní vedení do 110kV 1 m od krajního vodiče po obou stranách 

    

5.3.7  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) povodně 

Řešené lokalita se nenachází v záplavovém území. 

 

b) sesuvy půdy  

K sesuvům půdy nebude docházet.   

 

c) Poddolování 

V řešeném území neprobíhá důlní činnost. 

 

d) seismicita 

Území není ohroženo seismicitou. 
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e) radon  

Před zpracováním projektové dokumentace bude proveden radonový průzkum. 

 

5.3.8  Civilní ochrana 

a) opatření vyplívající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 

Přístup ZHS ČR, zdravotní záchranné služby a Policie ČR, je umožněn po nově navrhovaných 

komunikací šířky 6,5 m. 

 

b) řešení zásad prevence závažných havárií 

Prevence je dodržena dle platných vyhlášek a norem 

 

c) zóny havarijního plánování 

V lokalitě se nenachází zóna havarijního plánování. 
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6. Ekonomické zhodnocení 

 

Výpočet celkových nákladů na výstavbu je určen dle cenových ukazatelů 

(www.stavebnistandardy.cz) a průměrných cen dopravní a technické infrastruktury 

(www.uur.cz). Ceny stavebních objektů jsou bez DPH. 

 

Tab. 1 Propočet stavebních objektů 

Stavební 

objekt 
Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 

1. POZEMEK 

  m
2
 51 200 930 47 616 000,- 

Celkem za pozemek                        47 616 000,- 

 

2. STAVEBNÍ OBJEKTY 

A) Rodinný dům 

SO01 Rodinný dům  m
2
 590 4 712 2 780 000,- 

SO02 Dřevěný plot  m
3
 826 3 050      79 300,- 

SO03 Pletivový plot m 58 1 600      92 800,- 

SO04 
Příjezdová 

komunikace 
m 40 746     29 800,- 

SO05 Kanalizační přípojka m 8,5 3 700    31 500,- 

SO06 Vodovodní přípojka m 6,9 4 300    29 700,- 

SO07 Plynovodní přípojka m 5,5 703     3 870,- 

SO08 El. přípojka m 5,8 313     1 820,- 

SO09 
Přípojka sdělovacího 

vedení 
m 7,3 208     1 520,- 

Celkem za 1 Rodinný dům                    3 020 200,- 

Celkem za 34 Rodinných domů               102 686 800,- 

 

B) Technická infrastruktura 

SO10 Kanalizace splašková  

 
Kanalizační řad DN 

250 plast 
m 880 5 100 4 500 000,- 

 Kanalizační šachta ks 16 15 000    240 000,- 
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 Kanalizace dešťová  

 
Kanalizační řád DN 

250 plast 
m 865 5 950 5 146 750,- 

 Kanalizační šachta ks 14 15 000    210 000,- 

Celkem za kanalizaci                      10 096 750,- 

SO11 Vodovod  

 
Vodovodní řad DN 

80 plast 
m 710 1 730   1 228 300,- 

 Hydrant ks 3 11 700    35 100,- 

Celkem za vodovod                       1 263 400,- 

SO12 Elektrické vedení  

 El. kabelové vedení  m 736 543 399 600,- 

 
Stožárová 

trafostanice 
ks 1 300 000 300 000,- 

Celkem za elektrické vedení                       699 600,- 

SO13 Veřejné osvětlení  

 Osvětlení uliční ks 20  44 500 890 000,- 

Celkem za veřejné osvětlení  890 000,- 

SO14 Sdělovací vedení m 686 170 116 620,- 

Celkem za sdělovací vedení                       116 620,- 

SO15 Plynovod  

 Plynovod DN 63 m 816 951 776 016,- 

Celkem za plynovod                         776 016,- 

  

Celkem za technickou infrastrukturu                   13 842 386,- 

 

C)  Dopravní infrastruktura 

SO15 Asfaltová vozovka m
2
 5 380 1 450 7 801 000,- 

SO16 Chodníky m
2
 4 520 896 4 050 920,- 

SO17 
Nezpevněná pěší 

komunikace 
m

2
 1 050 217    227 850,- 

SO18 Parkovací plochy m
2
 370 1 450    536 500,- 
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Celkem za dopravní infrastrukturu                     12 616 270,- 

 

D) Zeleň 

SO19 
Založení trávníku 

parkového 
m

2
 5 900 22 129 900,- 

SO20 
Výsadba stromů s 

balem 
ks 50 1 175  58 750,- 

Celkem za zeleň                       188 650,- 

 

E) Mobiliář 

SO21 Veřejné prostranství  

 Hrad dvouvěžový ks 1 111 300 111 300,- 

 Hrad jednověžový ks 2 80 300 160 000,- 

 Pružinové houpadlo ks 1 9 400    9 400,- 

 
Mechanické 

houpadlo 
ks 4 23 000 92 000,- 

 Pískoviště ks 1 20 200 20 200,- 

 Dřevěný altán ks 1 42 500 42 500,- 

 Dopadové plochy  m
2
 250 1 450    362 500,- 

 Multifunkční hřiště ks 1 512 000    512 000,- 

 Lavičky ks 18 3 700 66 000,- 

 Odpadkový koš ks 7 2500 17 500,- 

Celkem za mobiliář                   1 393 400,- 

 

Tab. 2 Propočet celkových nákladů 

Rodinné domy 102 686 800,- 

Technická infrastruktura  13 842 386,- 

Dopravní infrastruktura 12 616 270,- 

Zeleň       188 650,- 

Mobiliář    1 393 400,- 

CELKEM ZA SO                        130 727 506,- 
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Tab. 3 Celkové náklady 

Celkové náklady stavebních objektů                        130 727 506,- 

Projektové a průzkumné práce  9 150 925,- 

Náklady na umístění stavby 6 536 375,-  

Rezerva (10%)                         13 072 750,- 

Pozemek                        47 616 000,- 

CELKOVÉ NÁKLADY                      207 103 556,- 
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7. SWOT analýza 

 

Tab. 4 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Příznivá cena pozemků Znehodnocení využitelné orné půdy 

Dobrá dostupnost Hlučína Nutnost vykoupení stavebních pozemků 

Klidná lokalita pro bydlení Absence oddílné kanalizační sítě 

Vysoký stupeň občanské vybavenosti Nutnost přeložení elektrického vedení 

Dostatečná kapacita ZŠ a MŠ Svažitost terénu 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Nové příležitosti individuálního bydlení Majetkové poměry stávajících pozemků 

Rozvoj volnočasových aktivit Podobné projekty v okolí 

Možnost návaznosti další výstavby Vysoké náklady projektu 

Zatraktivnění řešeného území pro místní 

občany 

Spekulace s nemovitostní, především se 

zemědělskou ornou půdou 

Zvýšení nárůstů poptávky investorů  
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8. Závěr 

 

Navrhované řešení splnilo cíl vhodné zástavby rodinných domů, které nabízejí nejen funkci 

bydlení, ale i funkci odpočinkovou v podobě veřejného prostranství. Studie je zpracována na 

základě urbanistických a technických podmínek v lokalitě a přispívá k naplnění cílů územního 

plánu města Hlučín na funkční využití území. 

 

Návrh obsahuje dvě varianty, přičemž zvolená varianta je poté detailně rozpracována  

tak, aby navazovala na stávající zástavbu rodinných domů a zachovala danou urbanistickou 

strukturu města Hlučín. Návrh maximálně využívá místních podmínek. Navrženo je 34 

rodinných domů. Zvolen byl typový nepodsklepený dvoupodlažní rodinný dům s garáží o 

zastavěné ploše 114,3 m
2
. Plochy jednotlivých parcel jsou v rozmezí 835 m

2
 – 1400 m

2
.  

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je umožněno na severní a západní straně z ulice 

Vinohradská. Přes řešené území je navrhnuta komunikace, která propojuje jihozápadní část se 

severovýchodní částí dotčené lokality. Na východní straně bude vybudována komunikace, 

která bude využita v budoucí rozvíjející se zástavbě. 

  

 Výsledný návrh splňuje požadavky určené územním plánem města Hlučín, zohledňuje 

přírodní a technické podmínky území. Návrh je vypracován dle platných zákonů, vyhlášek a 

norem.  

 

 Během zpracování bakalářské práce jsem vycházel ze získaných podkladů jak 

studijních tak i z osobně získaných podkladů týkajících se řešeného území, z odborné 

doporučené literatury a konzultací s odborníky v dané problematice.  
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Příloha č. 1 

Kopie katastrální mapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Výpis vlastníků dotčených pozemků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parcela Jméno Adresa Výměra v m
2
 

3900/35 Emil Heidrich Rekreační 245/7, Hlučín, 

Bobrovníky, 748 01 

2255 (1/2) 

 Hildegarda Strnišťová Neukončená 502/15, Ostrava, 

Petřkovice, 725 29 

2255 (1/2) 

3896 Radek Bořucký Lelkova 1011/7, Hlučín,748 01 2872 

3900/36 Pozemkový fond ČR Husinecká 1024/11a, Praha, 

Žižkov, 130 00 

3355 

3900/37 Město Hlučín Mírové náměstí 24/23, Hlučín, 748 

01 

2950 

3900/38 Rudolf Dudek K Hájenkám 811, Slavičín, 763 21 1340 

3900/1 Lucie Janošová Komenského 1248/5, Hlučín, 748 

01 

5932 

3900/39 Ing. Josef Kladiva Rovniny 524/67, Hlučín, 748 01 1806 (1/2) 

 Marie Kladivová Rovniny 524/67, Hlučín, 748 01 1806 (1/2) 

3900/40 Jiří Kladiva Hlučín 344, 748 01 1040 

3902/2 Rudolf Holubek Vinohradská  759/80, Hlučín, 748 

01 

2638 

3902/1 Pozemkový fond ČR Husinecká 1024/11a, Praha, 

Žižkov, 130 00 

2724 

3900/33 Jiří Darda Krátká 839/3, Hlučín, 748 01 2788 (2/10) 

 Jiří Darda Jarní 807/5, Hlučín, 748 01 2788 (1(10) 

 Miroslav Darda Vinohradská 1100/81, Hlučín, 748 

01 

2788 (2/10) 

 Jarmila Martinková Hlavní Třída 1026/49, Ostrava, 

Poruba, 708 00 

2788 (1/10) 

 Magdaléna Pinďáková Jana Šoupala 1607/21, Ostrava, 

Poruba, 708 00 

2788 (2/10) 

 Jana Weissová Záhumenní 1315/17, Hlučín, 748 

01 

2788 (2/10) 

3900/30 SJM Ing. Radek 

Kameníček a Jana 

Ke Kořeni 1989/13, Hlučín, 748 01 2794 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kameníčková 

3918/2 Město Hlučín Mírové náměstí 24/23, Hlučín, 748 

01 

1358 

3918/1 Pozemkový fond ČR Husinecká 1024/11a, Praha, 

Žižkov, 130 00 

2658 

3919 Magdalena Fürsterová Mládežnická 1517/8, Hlučín, 748 

01 

1862 

3900/31 Magdalena Fürsterová Mládežnická 1517/8, Hlučín, 748 

01 

168 

3900/19 SJM Jiří Hrubý a 

Jindřiška Hrubá 

Písečná 640/28, Hlučín, 748 01 1157 

3921 SJM Jiří Hrubý a 

Jindřiška Hrubá 

Písečná 640/28, Hlučín, 748 01 1651 

4550/4 Město Hlučín Mírové náměstí 24/23, Hlučín, 748 

01 

247 

4544 Město Hlučín Mírové náměstí 24/23, Hlučín, 748 

01 

319 

4070/2 Patrik Bogdalík Radhošťská  1198/14, Ostrava, 

Svinov, 721 00 

6109 

4070/8 Patrik Bogdalík Radhošťská  1198/14, Ostrava, 

Svinov, 721 00 

1585 

4070/9 Jiří Anděl Dlouhoveská  428/18, Hlučín, 748 

01 

2876 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Výpočet sítí technické infrastruktury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet specifické potřeby vody dle ČSN 75 5401  

Specifická potřeba vody dle vyhlášky 120/2011 Sb. 

 

Počet RD:  34 

Počet osob:  34 x 4 = 136 = Pi 

Specifická potřeba pitné vody:  qspec = 35 + 1 m
3
/os/rok 

Součinitel denní nerovnoměrnosti: Kd = 1,35 

Množství požární vody: ppož = 0,01 m
3
/s 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: Kh = 1,8 

 

Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

Qpi = ∑ ( P1 x qspec )  = 136 x 36 = 4896 l/rok = 13 413,698 l/den 

 

Maximální denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

Qmax  = Qpi x Kd = 13 413,698 x 1,35 = 18 108,492 l/den    

 

Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo 

Qh = Qmax x Kh x 1/24 = 18 108,492 x 1,8 x 1/24 = 1 358,14 l/hod => 0,377 l/s =>                   

Qh = 0,377x10
-3  

m
3
/s  

 

Návrh dimenze potrubí 

√
      

     
  √

                

       
       

 

Navrhnuta dimenze DN 80 z důvodu umístění hydrantu na řad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet množství splaškových vod dle ČSN 75 61 01 

Předpokládá se, že množství splaškových vod odpovídá odebranému množství pitné vody. 

Koeficient nerovnoměrnosti průtoku dle počtu obyvatel: kmax 

 

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD 

Největší hodinový průtok splaškových odpadních vod 

Qmax,s = ( Qp / 24 ) x kmax = (13 413,698 / 24 ) x 4,4 = 2 459,18 l/h = 0,683 l/s 

Průtok pro výpočet dimenze 

Qn = 2 x Qmax,s = 2 x 0,683 = 1,366 l/s 

 

MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD PRO 30 RD 

Největší hodinový průtok splaškových odpadních vod 

Qmax,s = ( Qp / 24 ) x kmax = ( 11 835 / 24 ) x 4,4 = 2 169,75 l/h = 0,603 l/s 

Průtok pro výpočet dimenze 

Qn = 2 x Qmax,s = 2 x 0,603 = 1,206 l/s 

 

Navrhnuta dimenze DN 250 ( minimální dimenze splaškových stokových sítí ) 

 

 

Výpočet množství dešťových vod dle ČSN 75 61 01  

Intenzita směrodatného deště : qs = 157 l/s/ha ( podle lokality ) 

 

Povrch Součinitel odtoku Plocha ( ha) Redukovaná plocha 

Zastřešení 0,9 0,41 0,369 

Dopravní komunikace 0,8 0,59 0,472 

Pěší komunikace 0,6 0,45              0,27 

Plochy zeleně   0,05 3,59 0,180 

         CELKEM                                                                                                      1,291 

 

Qmax,d = ∑ ( Ared x qs ) = 1,291 x 157 = 202,687 l/s  

 

Navrhnuta dimenze dešťové kanalizace DN 400  



 

 

Zásobování elektrickou energii 

Počet RD: 34 

Specifický příkon: Pbi = 10,10 kW/bj 

Soudobost pro n objektů kategorie B1:  βn B1 = 0,38 

 

Celková spotřeba el. energie 

Pb = ∑ Pbi x βn B1 = ( 34 x 10,1 ) x 0,38 = 130,49 kW 

 

Návrh trafostanice 

1 x TS 160 kVA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zásobování plynem 

Počet připojených domácností: Pi = 31 

Specifická průměrná potřeba plynu na vaření: qsivař = 150 m
3
/rok 

Specifická průměrná potřeba plynu pro ohřev TUV: qsiTUV = 350 m
3
/rok  

Specifická průměrná potřeba plynu na otop menšího RD: qsiotop = 3 000 m
3
/rok 

Hodinový příkon spotřebiče pro vaření: qhivař = 1,2 m
3
/h 

Hodinový příkon spotřebiče pro ohřev TUV: qhiTUV = 2,1 m
3
/h  

Hodinový příkon spotřebiče pro otop: qhiotop = 2,1 m
3
/h  

Koeficient pro vaření a ohřev TUV: k1  

Koeficient pro otop v RD: k2 

 

Roční potřeba plynu na vaření 

Qv = pi x qsivař = 31 x 150 = 4 650 m
3
/rok 

 

Roční potřeba plynu pro ohřev TUV ( velký průtokový ohřívač) 

Qo = pi x qsiTUV = 31 x 350 = 10 850 m
3
/rok  

 

Roční potřeba plynu pro otop v menším RD 

Qt = pi x qsiotop = 31 x 3 000 = 93 000 m
3
/rok 

 

Celkova roční potřeba plynu 

Qc = Qv + Qo + Qt  = 4 650 + 10 850 + 93 000 = 108 500 m
3
/rok 

 

k1 = 1/ln ( p + 16 ) = 1/ln ( 31 + 16 ) = 0,260 

k2 = 1/p
0,1

 = 1/31
0,1

 = 0,709 

 

Hodinová potřeba plynu pro vaření 

Qmax,v = qhivař x Pi x k1 = 1,2 x 31 x 0,260 = 9,67 m
3
/h 

 

Hodinová potřeba plynu pro ohřev TUV 

Qmax,o = qhiTUV x Pi x k1 = 2,1 x 31 x 0,260 = 16,93 m
3
/h    

 

 



 

 

 

Hodinová potřeba plynu pro otop v menším RD 

Qmax,t  = qhiotop x Pi x k2 = 2,5 x 31 x 0,709 = 54,95 m
3
/h  

 

Celková hodinová potřeba plynu  

Qmax,c = Qmax,v + Qmax,o + Qmax,t = 9,67 + 16,93 + 54,95 = 81,55 m
3
/h   

 

Návrh DN     

         √
        

                     

   

 

         √
              

                       

   

                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Výpočet počtu parkovacích míst 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet počtu parkovacích a odstavných stání dle ČSN 73 6110 

 

N = Oo * ka + P0 * ka * kp 

 

N........celkový počet stání (pro posuzované území) 

Oo.......základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel 

P0........základní počet parkovacích stání 

ka........součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp........součinitel redukce počtu stání 

 

Základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5) 

=> ka = 0,84 

obytný rodinný dům nad 100 m
2
 celkové plochy   

počet účelových jednotek 0,5 

 34 RD * 0,5 = 17 odstavných stání 

 

Základní počet parkovacích stání: 

  1 rodinný dům / 4 obyvatelé 

  celkem 34 RD 

   celkový počet obyvatel 34 * 4 = 136 

  1 parkovací stání na 20 obyvatel 

   136 / 20 = 6,8 parkovacích stání 

 

Součinitel vlivu stupně automobilizace: 

 400 vozidel /1000 obyvatel => ka = 0,84 

Součinitel redukce počtu stání 

  obec do 50000 obyvatel - skupina A => kp = 1 

 

Celkový počet parkovacích a odstavných stání 

 

N = Oo * ka + P0 * ka * kp 

N = 17 * 0,84+ 6,8 * 0,84 * 1,0 

N = 20 stání 



 

 

Navrženo 34 garážových stání u jednotlivých RD 

Navrženo 11 kolmých parkovacích míst 

Navrženo 1 kolmých parkovacích míst pro zdravotně a tělesně postižené 

Navrženo 4 podélných parkovacích míst 

 

Celkem navrženo 50 parkovacích stání. 

 

Navržený počet stání je dostačující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pohled z jižní strany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled z východní strany 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pohled ze západní strany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled ze severní strany 


