
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

Územní studie lokality podél ulice Lelkovy v Kravařích 

The Urban  study of the site along the street Lelkova in Křavaře city 

 

 

 

 

 

Student:         David Kusák 

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Stanislav Endel 

 

 

Ostrava 2014 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením 

Ing. Stanislava Endela   a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

V Kunovicích  28.4.2014 

 

………………………………………… David Kusák 

 

 

 

 



 

 

Prohlašuji, že 

• byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 
Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských 
obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo. 
 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB - 
TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odstavec 
3). 
 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB – 
TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 
Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 
VŠB – TUO. 
 

• bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 
oprávněním využít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  
 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 
 

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

 

 

V Kunovicích     28.4.2014  

 

 

       ………………………………… 

        David Kusák 

 



Anotace bakalářské práce 

David Kusák, Územní studie lokality podél ulice Lelkova v Kravařích,VŠB - TU Ostrava, 

Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, Ostrava 2014, 43 s. 

Cílem práce je vypracovat návrh na téma Územní studie lokality podél ulice Lelkova v 

Kravařích. Urbanistická studie území obsahuje návrh zástavby rodinnými domy spolu s 

řešením dopravní a technické infrastruktury, dále návrhem veřejného prostranství. Součástí 

práce je výkresová dokumentace obsahující i vizualizaci. 

Klíčová slova 

Územní studie, urbanismus, inženýrské sítě, dopravní řešení, zástavba rodinnými domy. 

The annotation thesis 

David Kusák, The Urban  study of the site along the street Lelkova in Křavaře city, VŠB – 

TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Municipal Engineering and 

Construction, Ostrava 2014, 43 p. 

The aim of this thesis is to prepare a proposal: The Urban study of the site along the street 

Lelkova in Křavaře city. The Urban study of the site contains the proposal of development of 

family houses along with the solution of traffic infrastructure, further proposal of public area. 

The thesis includes drawings and vizualization. 

Key words 

The Urban study, Urbanism, engineering network, traffic solution, development of family 

houses. 

  



Seznam použitého značení 
 

ČSN                                     Česká státní norma 

DN                                      Jmenovitá světlost 

NN                                       Nízké napětí 

NP                                        Nadzemní podlaží 

RD                                       Rodinný dům 

Sb.                                       Sbírky 

SmVaK                                Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

STL                                     Středotlak 

TR                                      Trafostanice 

ÚP                                       Územní  plán 

VN                                       Vysoké napětí 

VTL                                    Vysokotlak 



 

Obsah 

1. Úvod ...................................................................................................................................... 11

2. Teoretická východiska .......................................................................................................... 12

2.1 Základní terminologie ..................................................................................................... 12

2.1.1 Urbanismus .............................................................................................................. 12

2.1.2 Urbanizace ............................................................................................................... 12

2.1.3 Urbanistická studie................................................................................................... 12

2.1.4 Územní plán ............................................................................................................. 12

2.1.5 Územní plánování .................................................................................................... 13

2.1.6 Funkční využití ploch .............................................................................................. 13

2.1.7 Technická infrastruktura .......................................................................................... 13

2.1.8 Vzájemné odstupy staveb ........................................................................................ 13

2.1.9 Stavební pozemek .................................................................................................... 15

2.1.10 Katastrální území ................................................................................................... 15

2.1.11 Plochy bydlení ....................................................................................................... 15

2.1.12 Stavba pro bydlení ................................................................................................. 15

2.1.13 Plochy veřejných prostranství ................................................................................ 16

2.1.14 Uliční čára .............................................................................................................. 16

2.1.15 Ochranné pásmo..................................................................................................... 16

3. Identifikační údaje o městě Kravařích a řešeném území ...................................................... 17

3.1 Základní údaje o městě ................................................................................................... 17

3.1.1 Historie ..................................................................................................................... 17

3.1.2 Poloha města ............................................................................................................ 18

3.2 Dopravní infrastruktura ................................................................................................... 18

3.2.1 Automobilová doprava............................................................................................. 18

3.2.2 Železniční doprava ................................................................................................... 19

3.2.3 Autobusová doprava ................................................................................................ 19



 

3.2.4 Cyklistická doprava ................................................................................................. 19 

3.3 Širší vztahy...................................................................................................................... 19 

3.4 Vodní prvky .................................................................................................................... 20 

3.5 Technická infrastruktura ................................................................................................. 20 

3.5.1 Zásobování vodou .................................................................................................... 21 

3.5.2 Odvádění a čištění odpadních vod ........................................................................... 21 

3.5.3 Zásobování elektrickou energií ................................................................................ 21 

3.5.4 Zásobování plynem .................................................................................................. 22 

3.5.5 Zásobování teplem ................................................................................................... 22 

3.5.6 Telekomunikace ....................................................................................................... 22 

4. Technická zpráva .................................................................................................................. 23 

4.1 Popis řešeného území ...................................................................................................... 23 

4.2 Popis limit v řešeném území ........................................................................................... 23 

4.3 Podmínky využití plochy řešeného území podle územního plánu města Kravaře [13] .. 24 

4.4 Podmínky prostorového uspořádání podle územního plánu města Kravaře [13] ........... 25 

5. Urbanistický návrh ................................................................................................................ 26 

5.1 Varianta 1 ........................................................................................................................ 26 

5.1.1 Plochy pro bydlení ................................................................................................... 26 

5.1.2. Architektonický návrh RD ...................................................................................... 27 

5.1.3 Dopravní infrastruktura ............................................................................................ 29 

5.1.4 Veřejná zeleň ........................................................................................................... 32 

5.1.5 Plocha pro veřejné prostranství a víceúčelové hřiště pro děti.................................. 32 

5.1.6 Návrh vodovodní sítě ............................................................................................... 32 

5.1.7 Návrh splaškové a dešťové kanalizace .................................................................... 33 

5.1.8 Návrh plynovodní sítě .............................................................................................. 34 

5.1.9 Návrh energetické sítě.............................................................................................. 34 

5.1.10 Odpadové hospodaření........................................................................................... 34 



 

5.2 Varianta 2 ........................................................................................................................ 35 

6. Rozpočet ............................................................................................................................... 36 

7. Závěr ..................................................................................................................................... 38 

8. Seznam použité literatury ..................................................................................................... 39 

Monografie ............................................................................................................................ 39 

Legislativa a normy............................................................................................................... 39 

Internetové odkazy ................................................................................................................ 40 

9. Seznam tabulek a obrázků .................................................................................................... 41 

Tabulky ................................................................................................................................. 41 

Obrázky ................................................................................................................................. 41 

10. Seznam příloh ..................................................................................................................... 42 

11. Seznam výkresové části ...................................................................................................... 43 



  

11 
 

1. Úvod 

Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh na téma: Územní studie lokality podél ulice 

Lelkova v Kravařích. Urbanistická studie území obsahuje návrh zástavby rodinnými domy 

spolu s řešením dopravní a technické infrastruktury, dále návrhem veřejného prostranství 

zahrnující relaxační zónu vybavenou dětským hřištěm a zelení, to vše při respektování 

platného územního plánu v daném území.  

 

 Řešení bude obsahovat dvě varianty, přičemž jednou se budu zabývat dopodrobna. 

Posledním bodem práce bude ekonomické zhodnocení vybrané varianty. Zadavatelem této 

studie je Městský úřad Kravaře, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí. V 

současné době na řešeném území zemědělsky hospodaří místní zemědělská organizace.  

 

 Řešené území se dělí na dvě samostatné plochy Z5 o rozloze 3,65 ha a Z7 o rozloze 

1,66 ha.1 Jedná se o zastavitelné plochy vymezené novým územním plánem města Kravaře, 

kde podmínkou pro další rozhodování v území je prověření územní studií. Jedná se o plochy 

pro bydlení.  

 

 Lokalita se nachází v severozápadní okrajové části města v klidném prostředí a je zde 

tedy dobrý předpoklad pro příjemné a zdravé bydlení. 

  

                                                 
1 Označení ploch je dle územního plánu města Kravaře. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Základní terminologie 

V teoretické části je kladen důraz na vysvětlení základních pojmů, se kterými bude dále 

pracováno v rámci této bakalářské práce.  

2.1.1 Urbanismus 

 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 

problémy technické, ale i výtvarné a estetické. Obsahuje metody, postupy a činnosti k 

harmonickému usměrnění lidského osídlení. Tento obor lidské činnosti vychází velkou měrou 

z architektury. Využívá se při řešení problémů zástavby měst, obcí a krajiny, často jako 

nástroj v územním plánování. [1] 

2.1.2 Urbanizace  

 Urbanizace znamená postupné soustřeďování obyvatel do sídel městského rázu. 

Znamená to přesun obyvatel z venkova do měst a koncentrace výrobních i nevýrobních funkcí 

do měst. [1] 

2.1.3 Urbanistická studie 

 Řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území. 

Urbanistické studie se zpravidla zpracovávají pro území vymezené podle potřeb problémů 

vybraných k řešení. Mají předložit variantní řešení problémů v území. [1] 

2.1.4 Územní plán 

 V zásadě jde o vytvořený projekt záměru jak uspořádat území v budoucích letech. 

Konkrétně obsahuje určení ploch v území k využití rozlišenému podle hlavních účelů, tzv. 

funkční využití ploch. Podle povahy těchto ploch pro ně ještě určuje prostorové parametry, 

např. výškové zónování zástavby, prostorová ochrana pásma. Dále obsahuje řešení 

podzemních i nadzemních inženýrských sítí a objektů. [1]  
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Územní plán se skládá z grafické a textové části. 

2.1.5 Územní plánování 

 Obecným cílem územního plánování je optimální využití 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. [1] 

 

 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. [4] 

2.1.6 Funkční využití ploch 

 Funkční využití ploch je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy 

odlišné svým specifickým určením, např. plochy obytné, veřejného vybavení, výrobní, sportu 

a rekreace, veřejné zeleně, dopravní, vodní, technického vybavení atd. Kromě funkčního, tj. 

účelového využití plochy lze použít ještě např. členění plochy podle fyzikálně-technických 

parametrů, např. podle intenzity zástavby, hustoty osídlení aj. [1] 

2.1.7 Technická infrastruktura 

 Technickou infrastrukturou se myslí souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a 

zařízení zpravidla nevýrobního charakteru, která mají umožňovat řádný provoz území včetně 

výrobních činností. Jedná se zejména o vodovody, kanalizace, zásobování elektrickou energií, 

plynem, teplem, telekomunikace a ostatní spoje včetně televizního signálu, dopravní zařízení, 

ochrana před škodlivými účinky přírody a lidí, péče o zeleň a čistotu prostředí. [1] 

2.1.8 Vzájemné odstupy staveb 

 Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, 

životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní 
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památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, 

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

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

činnosti, například technickou infrastrukturu. 

 

 Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 

m a jejich vzdálenost 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 stěn nejsou okna obytných místností. 

 

 Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných 

místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn. Uvedené 

odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. 

Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových. Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb 

souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od 

společných hranic pozemků menší než dva metry. 

 

 S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný 

dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém 

případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací 

otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední 

pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek. 

 

 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 

umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví 

vydaná územně plánovací dokumentace. 
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 Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy 

obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní 

komunikace. [5] 

2.1.9 Stavební pozemek  

 Podle zákona č. 183/2006 Sb. je stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo 

soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo 

regulačním plánem. [4] 

2.1.10 Katastrální území 

 Technická územní jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a společně evidovaný 

soubor nemovitostí. Obvod je zpravidla totožný s územím obce, která však může obsahovat i 

více katastrálních území. [6] 

2.1.11 Plochy bydlení 

 Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci 

a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Plochy bydlení 

zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. [5] 

2.1.12 Stavba pro bydlení 

 Stavbou pro bydlení se rozumí bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům, ve 

kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a 

je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. [5] 



  

16 
 

2.1.13 Plochy veřejných prostranství 

 Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění 

podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k 

zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. 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 

zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se 

vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře 

nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. [5] 

2.1.14 Uliční čára 

 Hranice mezi regulovanou (nebo „regulační“) parcelou a veřejným prostranstvím 

případně veřejným komunikačním prostorem se nazývá uliční čára. Uzavřená uliční čára 

logicky vymezuje blok. [2] 

2.1.15 Ochranné pásmo 

 Ochranné pásmo je jakékoliv vymezené území, v němž je zakázána jiná činnost než ta, 

pro kterou bylo toto území vymezeno. Podmínky pro činnosti v tomto území jsou stanoveny 

příslušnými platnými zákony, vyhláškami a normami. Ochranné pásma jsou umísťována: 

• podél dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek, leteckých koridorů),  

• podél tras inženýrských sítí (elektrických rozvodů, plynovodů, ropovodů, vodovodů, 

kanalizace, teplovodů apod.), 

• podél tras telekomunikačních sítí, 

• v okolí vodních zdrojů, 

• podél hranic zvláště chráněných území, tj. významných přírodních útvarů (národních 

parků, chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací apod.), 

• v okolí nemovitých kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón 

apod., 

• v blízkosti přírodních léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství [3] 
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3. Identifikační údaje o městě Kravařích a řešeném území 

3.1 Základní údaje o městě 

Název města: Město Kravaře 

Kraj: Moravskoslezský 

Oblast: Hlučínsko 

Současná rozloha katastrálního území města činí 1937 ha, z toho území zaujímá 78,9 % 

zemědělská půda a pouze 10,5 % rozlohy jsou tvořeny lesy. 

V řešeném území žilo k 31.12.2009 = 6 650 obyvatel, z toho: 

• podíl obyvatel ve věku 0-14 let činil 15,1% 

• podíl obyvatel ve věku 65 let a více činil 13,7% 

• živě narozených 215, zemřelých 204, přistěhovalých 248, vystěhovalých 215 

 

 

Obr. 1 Znak města Kravaře, zdroj http://www.kravare.cz/ 

3.1.1 Historie 

 Poprvé byly Kravaře písemně doloženy v roce 1224. Obec Kouty, dnes městská část 

Kravař, se poprvé zmiňuje roku 1238 a třetí městská část, Dvořisko, až ve 2. polovině 18. 

století. Mezi lety 1224 a 1263 obdrželi kravařské panství členové slavného rodu Benešoviců 

(původem z Benešova u Prahy), kteří se označovali ve svém šlechtickém přídomku jako „páni 

z Kravař“. Tento rod patřil od 13. do 15. století k nejbohatším na Moravě, vlastnil také 

například Helfštýn, Fulnek, Starý Jičín, Plumlov a Strážnici. Z jejich erbu mají Kravaře 

odvozen svůj městský znak - zavinutou střelu. [18] 



  

18 
 

3.1.2 Poloha města 

 Město Kravaře se nachází v udolní nivě řeky Opavy, leží v nadmořské výšce 237 m n. 

m. Je vzdáleno 13 km jižně od polských hranic a 9 km východně od města Opavy. Město se 

nachází v historické oblasti Horního Slezska, toto území se nazývá Hlučínsko. Území se 

specifickou minulostí si uchovává charakteristické nářečí, kroje a zvyky. Ve vzdálenosti cca 

10 km západně leží statutární město Opava, 13 km východně město Hlučín, 19 km jižně 

město Bílovec a 20 km východně statutární město Ostrava. Od roku 2003 funguje jako obec s 

rozšířenou působností a zajišťuje správu devíti obcí - Bolatic, Chuchelné, Kobeřic, Kravař, 

Rohova, Strahovic, Sudic, Štěpánkovic a Třebomi. [18] 

 

3.2 Dopravní infrastruktura 

 Dopravní infrastruktura je v Kravařích složena z automobilové, železniční, autobusové 

a cyklistické dopravy. Město Kravaře leží na silnici I/56 spojující města Opavu, Hlučín a 

Ostravu. 

3.2.1 Automobilová doprava 

 Hlavní komunikací uvnitř města lze uvézt Silnici I/56 (Opava - Ostrava - F. Místek - 

Hlavatá). Celý průtah Kravařemi je navržen k přeložení částečně v souběhu s železniční tratí 

Hlučín - Opava východ, jako dělený čtyřpruh. Trasa přeložky je vyznačena v ÚP jako 

zastavitelná plocha, je převzata z platného územního plánu obce a leží uvnitř koridoru pro 

silniční dopravu nadmístního významu, vymezeném v zásadách územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje v rozsahu 300 m od osy silnice. Je zde nutné navrhnout 

mimoúrovňové křížení se silnicí II/ 467, s místními a účelovými komunikacemi zůstává 

neupřesněno. 

 

 Uliční profil stávajícího průtahu silnice I/56 zastavěným územím je navržen ke 

komplexní rekonstrukci vč. křižovatky se silnicí II/467 a včetně návrhu okružní křižovatky v 

prostoru ulic Mlýnská, Mírová, Böhmova a Alejní. [13] 
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3.2.2 Železniční doprava 

 Osobní železniční dopravu zabezpečuje nový regionální dopravce Regionova, a to na 

trati č. 317 Opava - Kravaře - Hlučín a trať č. 318 Kravaře - Chuchelná.  

Ve městě se nachází dvě vlakové zastávky, a to vlaková stanice Kravaře – Kouty a vlaková 

stanice Kravaře ve Slezsku. 

3.2.3 Autobusová doprava 

 Autobusová doprava je zajišťována pomocí pravidelných linek do okolních měst a 

obcí, zejména pak do Opavy a Ostravy.  

3.2.4 Cyklistická doprava 

 Město je obklopeno sítí cyklostezek a cyklotras, které tvoří zejména málo 

frekventované silnice nižších tříd, polní a lesní cesty. Trasy jsou k nalezení v cyklomapě 

Hlučínska. Městem procházejí po silnicích, místních a účelových komunikacích dálkové a 

místní cyklotrasy: Jeseník - Krnov - Opava - Kravaře - Dolní Benešov; dále Branka u Opavy - 

Nové Sedlice - Kravaře - Kobeřice - Třebom a okruh Radegast - Opava. 

3.3 Širší vztahy 

 Město Kravaře je svou polohou ideálně umístěno mezi velkými městy Opavou a 

Ostravou. Tato poloha je pro občany výhodou z hlediska dostupnosti v zaměstnanosti, protože 

samotné město Kravaře nenabízí tolik pracovních příležitostí, aby uspokojilo potřeby všech 

občanů.  

 

 

 Z hlediska občanské vybavenosti je město poměrně dobře vybaveno. Nachází se zde 

množství příležitostí pro kulturní a především sportovní vyžití, například ve středisku Buly 

aréna. Toto národní hokejové centrum mládeže nabízí svým návštěvníkům široké spektrum 

vyžití v oblasti sportu, wellness a odpočinku. Nabízenými službami jsou restaurace, 

konferenční sály, sportoviště (tenisové kurty, badminton, bowling, fitness, fotbalové hřiště, 

ledová plocha, tělocvična, aquapark, adventure golf, dětské hřiště atd.).  
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 Jednou z nejvýznamnějších kulturních památek ve městě je zámek s rozlehlým parkem 

ve stylu baroka. Pořádají se zde různé kulturní akce, výstavy a svatby. Zámek je ve správě 

města Kravaře a patří pod stát. Památka je hojně navštěvovaná a je lákadlem pro turisty 

projíždějící městem. [17] 

 

 Rozmístění základních funkcí v urbanizované části města, tedy bydlení, občanské 

vybavení, výroba, každodenní rekreace, je předem dáno polohou zastavěného území města 

mezi dopravními koridory severně a východně od současného zastavění a polohou řeky 

Opavy, která zde vytváří zónu záplavového území a přírodně významné území. Jedná se tedy 

o část území, ve kterém nelze provádět výstavbu. V západní části území města jsou situovány 

tři větší lokality zastavitelných ploch pro bydlení, které jsou umístěny severně nad železniční 

tratí. 

 

 Centrum města není v Kravařích jasně specifikováno. Zastavění města, a především 

jeho centrum, je ve většině případů tvořeno individuálními formami bydlení, které lze 

specifikovat jako bydlení smíšené. V historické části města jsou většinou domy vícepodlažní, 

a to zejména dvou až třípodlažní.  

3.4 Vodní prvky 

 Významným vodním prvkem krajiny v obci Kravaře lze uvézt říčku Opavu a přilehlé 

rybníky, dále Chlebičovský potok a část bývalého mlýnského náhonu, který bude v budoucnu 

obnoven. Jako protipovodňová ochrana části území města je zde zbudován odlehčovací kanál 

na řece Opavě, který má břehy osázeny lomovým kamenem a je proveden násypem. 

3.5 Technická infrastruktura 

 V následující části je podrobně rozebrána infrastruktura zásobování vody, odvádění a 

čištění odpadních vod, zásobování elektrickou energií, plynem, teplem a infrastruktura 

telekomunikací. 
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3.5.1 Zásobování vodou 

 V městě je systém zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je ve správě 

SmVaK Ostrava, a.s. Pitná voda je odebírána z úpravny vody Velké Hoštice. Z úpravny je 

vedena pitná voda výtlakem do zemního vodojemu 2 * 1500 m3 v Kravařích a odtud 

gravitačně do zastavěného území města a dále výtlačným řadem do Štěpánkovic.  

 Kapacita vodojemu je v tomto směru vyhovující pro výhledový nárůst počtu obyvatel 

v Kravařích i pro Štěpánkovice. Pro zastavitelná území je navrženo doplnění zásobovacích 

vodovodních řadů nebo místa možného napojení. V souvislosti s přeložkou silnice I/56 je 

navržena přeložka přívodního vodovodu z vodojemu DN 200. [13] 

3.5.2 Odvádění a čištění odpadních vod 

 Město Kravaře má pro odvod splaškových vod nově vybudovanou splaškovou 

kanalizaci. K čištění dochází v čistírně odpadních vod, která je situována v nivě řeky Opavy, 

v Koutech. Pro odvod srážkových vod je využíván původní systém jednotné kanalizace s 

odtokem do vodotečí. V zastavitelných plochách jsou preferovány vsaky nebo jiné způsoby 

zadržení vody na pozemcích před jejich odvedením do vodotečí nebo kanalizace. 

 

 Pro zastavitelné plochy je navrženo doplnění kanalizačních stok oddílného 

kanalizačního systému. Odvádění splaškových vod z některých lokalit města a ostatních ploch 

mimo dosah stávající kanalizace, je řešeno individuálně. [13] 

3.5.3 Zásobování elektrickou energií 

 Město je zásobováno elektrickou energií napětím 22 kV dvěma linkami venkovního 

vedení - L23 a L16. Z těchto linek jsou odbočkami napojeny stožárové trafostanice TR 22/0, 4 

kV s transformátory o výkonu od 100 kVA do 400 kVA, rozmístěné na území města dle 

intenzity zástavby. 

Ke stávajícímu systému distribučních trafostanic zásobujících zastavěné území je navrženo do 

budoucna dle potřeby vybudovat dalších sedm distribučních trafostanic. Tyto stanice budou 

umístěny v místech možného největšího nárůstu spotřeby elektrické energie, v blízkosti 

větších zastavitelných ploch. [13] 
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3.5.4 Zásobování plynem 

 Hlavním plynovodním vedením je středotlaký plynovod DN 160 propojující stávající 

regulační stanice plynu VTL/STL v prostoru Bolatické ulice na ulici Novodvorská, na který 

jsou napojeny plynovody zásobující celé území města. Řešené území je možno napojit 

rozšířením plynovodů STL.  

 

 Odlehlá zastavěná plocha, lokalita Nový Dvůr, je bez plynu. Územím města Kravaře 

vede vysokotlaký plynovod DN 300, který se v budoucnu bude rekonstruovat na DN 500. V 

lokalitě pod Hanůvkou má být umístěn částečně v nové trase. [13] 

3.5.5 Zásobování teplem 

 Vytápění domů je individuální, objekty občanského vybavení jsou vytápěny 

domovními kotelnami, většinou plynovými. Nejpoužívanějším palivem je zde plyn a 

ekologická obnovitelná paliva. [13] 

3.5.6 Telekomunikace 

 Územím města jsou vedeny dva dálkové optické telekomunikační kabely. Kabel 

Sobotín Hlučín je veden podél železniční trati Opava - Hlučín. Druhý kabel je na katastr 

města připojen v místní části Dvořisko, a je veden centrem do objektu pošty. Z pošty je pak 

veden dálkový optický kabel ve směru na obec Štěpánkovice. [13] 
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4. Technická zpráva 

4.1 Popis řešeného území 

 

 Řešené území se svou polohou nachází v severozápadní části města Kravaře. Přístup k 

řešené lokalitě je možný pouze jednou místní obousměrnou komunikací, a to ulicí Lelkova, 

která ústí do ulice Opavská (silnice I/56) procházející centrem města.  

 

 Území se v současné době zemědělsky obhospodařuje místní zemědělskou organizací. 

Vlastnická práva k pozemkům spadají pod jednotlivé soukromé majitele. Celá lokalita se 

nachází v rovinatém až mírně svažitém profilu terénu a podle ÚP je označena jako plocha pro 

bydlení, ve které je ovšem nutno provézt urbanistickou studii využití území. 

 

 Jižní a východní část řešeného území je obklopena stávající zástavbou rodinnými 

domy a jejich zahradami. Proto zde v jihovýchodní části lokality, vzniká vzhledem ke 

svažitosti terénu, problém s odvodem splaškových a dešťových odpadních vod. Řešením 

tohoto problému se podrobně zabývá navržená varianta urbanistického řešení v tomto území. 

 

 V současné době prochází řešeným územím od jihu k severu zpevněná polní 

komunikace v cca jedné třetině jeho šíře. Tato komunikace vede k objektu zásobování pitnou 

vodou města. 

 

4.2 Popis limit v řešeném území 

 V řešeném území se nachází celkem čtyři limity, které je nutno respektovat, a to v 

podobě ochranných pásem technické a dopravní infrastruktury.  
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V blízkosti polní komunikace v jejím souběhu se nachází vodovodní přiváděcí řád DN 300 

(ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany).  

 

 Dalším limitem v řešeném území je nadzemní vedení vysokého napětí VN  do 35 kV 

(ochranné pásmo 7 m na obě strany od krajního vodiče). Toto vysoké napětí se taktéž nachází 

v souběhu polní komunikace.  

 Podél jižní hranice řešeného území se nachází podzemní vedení telekomunikace, kde 

je nutno zabezpečit přístup při budoucí obsluze tohoto vedení a to v rozsahu nejen 

minimálního ochranného pásma. 

 

 V severní části nad řešeným územím je do budoucna, podle územního plánu, 

plánovaná přeložka silnice I/56 a je zde pro ni vyhrazen koridor s ochranným pásmem. Dle 

územního plánu je tato plocha označena jako Z 47. Řešené území bude hlukově ovlivněno v 

budoucnu touto komunikací a je tedy nutné počítat již teď s vyšší mírou hluku pro řešené 

území. 

 

4.3 Podmínky využití plochy řešeného území podle územního plánu města 

Kravaře [13] 

Hlavní a převládající využití: 

• pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech 

Využití doplňující a přípustné: 

• pozemky staveb pro bydlení v bytových domech, 

• pozemky staveb pro občanské vybavení veřejné infrastruktury vč. pozemků staveb, 

které jsou nutné k jejich užívání, 

• veřejná prostranství, veřejná zeleň, 

• dětská hřiště, maloplošná hřiště, 

• nezbytná dopravní a technická infrastruktura včetně parkovišť pro osobní automobily. 
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Využití podmíněně přípustné: 

• pozemky staveb pro bydlení a pro občanské vybavení sloužící trvalému a 

dlouhodobému pobytu osob v částech zastavitelných ploch, které leží na hranici 

územní rezervy - koridoru - pro silniční dopravu nadmístního významu silnice I/56, 

• pozemky pro bydlení a pro občanské vybavení sloužící trvalému a dlouhodobému 

pobytu osob v částech ploch pro bydlení, které mohou být obtěžovány nadměrným 

hlukem, prašností a vibracemi z provozu na železniční trati nebo na silnicích 

procházejících zastavěným územím, 

• pozemky pro stavby obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 m2, 

• pozemky pro další občanské vybavení komerčního typu, které by mohlo zhoršovat 

pohodu bydlení např. vysokou dopravní zátěží okolního obytného území, 

• pozemky pro rodinnou rekreaci, 

• parkovací domy. 

Využití nepřípustné: 

• umisťování pozemků staveb a změny jejich využití, které je v rozporu s hlavním a 

převládajícím, doplňujícím a přípustným nebo podmíněně přípustným využitím a které 

by významně snižovalo kvalitu obytného prostředí a pohodu bydlení, např. pozemky 

průmyslové a zemědělské výroby, skladů, boxových garáží, ploch pro odstavování 

nákladních vozidel, autobusů, stavební technicky apod., 

• velkoplošná hřiště a sportoviště, hřbitovy, 

• zřizování zahrádkových osad. 

4.4 Podmínky prostorového uspořádání podle územního plánu města 

Kravaře [13] 

  
 Průměrná výšková hladina plochy je stanovena jako výška třech nadzemních podlaží 

obytných budov nebo dvou nadzemních podlaží a využitelného podkroví obytných budov. 
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5. Urbanistický návrh 

5.1 Varianta 1  

 Zadaná plocha řešeného území je charakteristická tím, že ve své jižní a východní části 

kopíruje již stávající zástavbu samostatně stojících rodinných domů, které svými hranicemi 

pozemků tuto plochu tvoří poměrně členitou. Částečným, ne ale zásadním limitujícím 

faktorem řešeného území je přítomnost vodovodního přiváděcího řádu, nadzemního vedení 

VN do 35 kV a jejich ochranná pásma, ve kterých nelze umísťovat jiné stavby. S tímto 

aspektem jsem vycházel při návrhu urbanistického řešení zástavby rodinnými domy v 

návaznosti na co nejúčelnější využití území a s tím související ekonomické stránky projektu.  

 

 Celková plocha zadaného území je 53 100 m2. Z hlediska respektování vyhlášky č. 

501/2006 Sb. je zde navržena související plocha veřejného prostranství o výměře 3 665 m2, 

která je umístěna v jihovýchodní části lokality. Důvodem pro toto umístění je snaha 

minimalizovat množství odvádění srážkových a odpadních vod z této jihovýchodní části 

řešeného území, které by muselo být řešeno jinak než gravitačním způsobem odváděním 

těchto vod, a to vzhledem k profilu terénu neumožňující napojení na stávající kanalizaci v 

okolí lokality na ulici Lelkova. 

5.1.1 Plochy pro bydlení 

 Skutečnost, že se na řešeném území nachází ochranné pásma inženýrských sítí v 

prostoru navazujícím na ulici Lelkovu a nemožnost umístit zde objekty rodinných domů, tuto 

lokalitu dělí na dvě samostatné plochy, které lze k tomuto účelu využít.  

 

 Západní část je široká 77 m a dlouhá 166 m. Do této plochy jsem navrhl obytnou zónu 

tvořenou řadovou zástavbou po obou stranách komunikace, která rozděluje celou plochu 

přesně na dvě poloviny. Je tvořena slepou ulicí dlouhou 185 m, která je ukončena úvraťovým 

obratištěm. Obytnou zónu jsem rozdělil na 19 jednotlivých stavebních pozemků o rozměrech 

od 379 m2 do 963 m2, na kterých jsou umístěné rodinné domy o obestavěném prostoru 

přibližně 150 m2. Parkování osobních automobilů bude řešeno na pozemcích mezi domy a 
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komunikací, které budou zpevněny rozebíratelnou dlažbou, případně garážemi uvnitř 

rodinných domů. 

 

 Východní část řešeného území, které umožňuje zástavbu, má plochu 30 175 m2. Jsou 

zde navrženy dvě ulice položené navzájem rovnoběžně ve východní části propojené kolmou 

ulicí. V této části bude bydlení individuální a bude řešeno samostatně stojícími rodinnými 

domy, taktéž po obou stranách komunikace. V severovýchodní části jsou navrženy dva domy 

řešené jako dvojdomek z důvodu omezeného prostoru v zadaném území. Celkem se zde 

nachází 33 jednotlivých stavebních pozemků o rozměrech od 570 m2 do 1 020 m2, na kterých 

jsou umístěny rodinné domy o obestavěném prostoru přibližně 140 m2. Vzájemné odstupy 

mezi rodinnými domy splňují požadavek minimální vzdálenosti 7 m. Parkování osobních 

automobilů je zde řešeno na soukromích pozemcích, umístěných vedle rodinných domů. V 

případě potřeby většího počtu parkovacích míst je možné využít zpevněnou plochu mezi 

komunikací a domy. 

5.1.2. Architektonický návrh RD 

 V řešeném území navrhuji řešit zástavbu rodinnými domy samostatně stojícími, 

řadovými a jedním dvojdomem. Jako vhodný dům splňující architektonické požadavky 

územního plánu města Kravaře, je zde zvolen katalogový dům Opál z nabídky firmy           

G SERVIS CZ, s.r.o. [15] 

 

Popis domu: 

 Opál je dům menší velikostní kategorie, je vhodný pro rovinatý nebo mírně svahovitý 

terén. Dům je vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby. Noční část domu je osazena do 

podkroví. Propojení místností opticky zvětšuje obytný prostor, místnost v přízemí může 

sloužit jako pracovna nebo pokoj pro hosty.  

 

 Doporučené úpravy: projekt v zrcadlovém obraze, přístavba garáže z boku s 

výškovým zapuštěním - zastřešení plochou střechou, stání vozidla je možno osadit vpravo od 

vstupu před domem, dům je možno podsklepit. [15] 
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Obr. 2 Rodinný dům Opál, zdroj http://www.gservis.cz/projekty-rodinnych-domu/opal.html 

 

Obr. 3 Půdorys 1.NP, zdroj http://www.gservis.cz/projekty-rodinnych-domu/opal.html 
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Obr. 4 Půdorys 2.NP, zdroj http://www.gservis.cz/projekty-rodinnych-domu/opal.html 

 

5.1.3 Dopravní infrastruktura 

 Napojení řešeného území na dopravní infrastrukturu je možné pouze prostřednictvím 

ulice Lelkova, která je vybavena místní obousměrnou obslužnou komunikací typu C2, 

umožňující přímé spojení s okolní zástavbou. Na této komunikaci je návrhová rychlost 50 

km/h. Jelikož tato komunikace je ukončena v prostoru posledního domu na ulici Lelkova a 

volně přechází v komunikaci polní, navrhuji ve variantách 1 i 2 protažení této zpevněné 

komunikace přibližně ve stejné trase, viz varianta 1 a 2. Návrhová rychlost by zůstala 

zachována na 50 km/h a stejně tak šíře komunikace 6,5 m.  

 

 V obytné zóně ve východní části lokality je navržena taktéž obousměrná obslužná 

komunikace šíře 6,5 m, která je ukončena úvraťovým obratištěm o rozměrech, dle požadavků 

ČSN 736110 [8]. Při návrhu obytné zóny se postupuje dle TP 103 [7]. Tato komunikace 

počítá s průjezdem větších dvounápravových vozidel, kterými jsou hasičský vůz a vůz pro 

sběr domovního odpadu. Na okraji vozovky budou zřízena veřejná parkovací stání, která 

budou střídavě po pravé i levé straně, vždy pro dvě osobní vozidla řazena za sebou. Tato stání 

budou vyznačena vodorovným i svislým dopravním značením. V obytných zónách je 



  

30 
 

preferován převážně pěší provoz, ale podle zákona č. 361/2000 Sb. [9] o provozu na 

pozemních komunikacích, je povolena nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h. Vjezd do obytné 

zóny bude výškově a příčně rozdělen od příjezdové komunikace obrubníkem s přesahem 2cm, 

a pomocí zvýšené sklopené plochy, ve vzdálenosti 10 m od prostoru křižovatky. Rozhledové 

poměry křižovatky při vjezdu do obytné zóny respektují podmínky ČSN 736102 [10] a stejně 

tak i ostatní křižovatky v řešeném území. Detail parametrů rozhledového trojúhelníku je 

vyznačen ve výkrese č. 10. Zpomalovací prahy a polštáře v obytné zóně nenavrhuji vzhledem 

k malé délce komunikace. Obytná zóna bude na jejím začátku označena dopravní značkou č. 

IP 26a "Obytná zóna" a na jejím konci značkou IP 26b "Konec obytné zóny". 

 

Provozní podmínky v obytné zóně: 

• řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h, 

• řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě 

nutnosti musí zastavit vozidlo, 

• stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, 

• chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce, 

• jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru, 

• chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu, 

• při vyjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v 

jízdě, [9] 

 

 V celé lokalitě budou celkem tři přechody pro chodce, dva z nich budou na hlaví ulici 

Lelkova prodloužené do řešeného území a jeden při vstupu do obytné zóny. Budou vyznačeny 

jak vodorovným značením na komunikaci, tak i svislými dopravními značkami. 

 

 Ve východní části řešeného území je navržena obousměrná místní komunikace šíře 6,5 

m s přilehlými komunikacemi pro pěší v šíři pásu 2 m. Chodníky jsou navrženy vždy jen po 

jedné straně ulice. Poloměry oblouků na komunikacích jsou 6 m, což je minimální rozměr pro 

plynulý průjezd nákladního automobilu dle ČSN 736102 [10]. Všechny komunikace v 

řešeném území budou mít jednostranný příčný sklon povrchu 2,5 %. Z důvodu bezpečnosti a 
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kvůli pohybu chodců a dětí bude v celém úseku východní části řešeného území snížena 

rychlost na 30 km/h. Parkování osobních automobilů bude řešeno na soukromých pozemcích 

vedle rodinných domů. 

 V severovýchodní části řešeného území je navržena slepá příjezdová komunikace ke 

dvěma rodinným domům. Tato komunikace je řešena jako jednopruhová, šíře 3,5 m. 

 Při řešení konstrukční skladby vozovky se postupuje podle TP 170 [12]. Povrchy 

vozovek jsou navženy netuhé s asfaltovým krytem. 

Označení vzovky je následující: 

D1-N-6-VI-PIII  

D1- návrhová úroveň porušení 

N – netuhá vozovka 

6 – pořadové číslo skladby dle katalogu 

VI – třída dopravního zatížení 

PIII – označení pro nebezpečně namrzavé podloží 

Složení vozovky: 

ACO 11                                                40 mm 

ACP 16+                                               50 mm 

KSC                                                     120 mm 

ŠD                                                        150 mm 

Celkem                                                 360 mm  

Poznámka: 

ACO 11 je nové označení pro ABS II  

ACP 16+ je nové označení pro OKS I 
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5.1.4 Veřejná zeleň 

 Ke zkvalitnění životního prostředí je navrženo v prostorech blízkosti komunikace v 

obytné zóně, provézt výsadbu stromů. Jejich rozmístění musí být min. 2 m od tras 

inženýrských sítí a 1 m od komunikace, aby nedocházelo k prorůstání kořenovými systémy do 

těchto sítí. Výsadba a údržba bude prováděna dle TP 99 [11]. 

5.1.5 Plocha pro veřejné prostranství a víceúčelové hřiště pro děti 

 Jelikož vyhláška 501/2006 Sb. [5] stanoví, že na 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 1 000 m2; 

do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Tato plocha je navržena v 

jihovýchodní části řešeného území.  

  

 Tato lokalita je vhodná zejména pro její klidné prostředí, protože je z větší části 

oddělena okolní zástavbou od nejbližších komunikací a plánovanou přeložkou komunikace 

I/56, která bude v severní části nad řešeným územím. Přístup bude řešen pomocí chodníku o 

šíři 2 m s dlážděným povrchem, aby umožňoval vjezd rodičům s kočárky. Plocha bude 

obsahovat klidovou zónu pro odpočinek s posezením na lavičkách. Tento prostor bude také 

vybaven množstvím odpadkových košů.  

 

 Dalším prvkem navazujícím na klidovou zónu bude dětské hřiště vybavené hracími 

prvky, skluzavkou a pískovištěm pro nejmenší. Prostor bude osázen v přiměřeném počtu 

listnatými stromy vhodně umístěnými, tak aby v letních měsících zastiňovali klidovou zónu a 

vytvářeli tak příjemné klima. Volný terén bude celý zatravněn vhodnou luční travní směsí. 

5.1.6 Návrh vodovodní sítě  

 Vodovodní síť pro řešené území bude řešena dvěma samostatnými větvemi, zvlášť pro 

obytnou zónu v západní části a zvlášť pro zbylé území. Obě větve budou napojeny na 

zásobovací řád DN 300, jehož trasa vede řešeným území z prostoru vodojemu dále do města. 

Trasa nového vodovodu bude umístěna ve veřejném prostoru, částečně pod komunikací pro 

pěší a ve volném terénu. Dle doporučení správce vodovodní sítě SmVaK Ostrava a.s. je 

navrženo zokruhování vodovodní sítě ve východní části řešeného území, které je napojeno na 
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stávající vodovodní řád ve dvou místech. Výpočet potřeby vody a dimenzi potrubí tato 

bakalářská práce neřeší.  

Prostorové uspořádání vodovodní sítě, dle ČSN 736005. [14] 

 Hloubka uložení vodovodní sítě je navržena 1 m pod volným terénem a chodníkem a 

1,5 m pod vozovkou. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními inženýrskými sítěmi je 0,5 m 

od plynovodu a 0,4 m od sdělovacího vedení. Přípojky k jednotlivým RD budou řešeny vždy 

kolmo k vodovodní síti. 

 V případě provozování vodovodní sítě společností SmVaK Ostrava a.s. je nutno při 

realizaci díla dodržet podmínky vyjádření tohoto správce. Viz příloha č. 2. 

5.1.7 Návrh splaškové a dešťové kanalizace 

 V řešené území je navržen systém oddílné kanalizace, zvlášť pro odvod splaškových 

vod a zvlášť pro odvod dešťových vod. Obě tyto kanalizace jsou umístěny v prostorech 

silničních komunikací, z nichž splašková je umístěna na osu komunikace. 

 V obytné zóně západní části území dovolují spádové poměry použít pro oba typy 

kanalizace gravitační způsob odvodu vod. Zaústění bude provedeno do stávajících kanalizací 

v prostoru ulice Lelkova napojením do koncových šachet. 

 Východní část území je svým půdorysným uspořádáním v návaznosti na stávající 

okolní zástavbu a profil terénu specifická tím, že neumožňuje provézt odkanalizování území 

gravitačním způsobem, aniž by nedošlo k průchodu přes soukromé pozemky stávající okolní 

zástavby. Z tohoto důvodu je zde navržen systém dvou přečerpávajících stanic, pro jednotlivé 

druhy kanalizací. Z těchto stanic budou vody výtlačnými tlakovými kanalizacemi odvedeny 

do prostoru ulice Lelkova, kde budou zaústěny do kanalizačních šachet. Odtud již budou oba 

typy kanalizace gravitačně napojeny na stávající kanalizace v této ulici. 

Prostorové uspořádání kanalizační sítě, dle ČSN 736005. [14] 

 Hloubka uložení kanalizační sítě je navržena na 1,8 m pod povrchem vozovky. 

Vzájemnou vodorovnou vzdálenost mezi jednotlivými kanalizačními vedeními tato norma 

neurčuje.  
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 Kanalizační šachty budou použity betonové prefabrikované. Každý volný konec 

kanalizace bude ukončen šachtou. Vzájemná osová vzdálenost mezi šachtami nepřekročí 50 

m. Odvod povrchových dešťových vod z prostoru vozovky a komunikace pro pěší bude řešen 

pomocí dešťových vpustí, umístěných v okraji vozovky, které budou napojeny na dešťovou 

kanalizaci. 

 Dešťové vody vzniklé na pozemcích soukromých rodinných domů nebudou odváděny 

do veřejné dešťové kanalizace, ale budou individuálně využity na těchto pozemcích. 

5.1.8 Návrh plynovodní sítě 

 Řešené území bude plynofikováno. Napojení na stávající vedení STL bude provedeno 

v ulici Lelkova. Umístění plynovodu je ve veřejném prostoru mezi komunikací a rodinnými 

domy. Hloubka uložení vedení bude 0,8 m pod povrchem terénu. Vodorovné vzdálenosti od 

sousedních inženýrských sítí budou 0,5 m od vodovodu a 0,4 m od elektřiny. 

5.1.9 Návrh energetické sítě 

 Lokalita bude elektrifikováno pomocí podzemního vedení NN do 1 kV. Bude řízena 

nová trafostanice umístěná na sloupu trasy nadzemního vedení do 35 kV, které prochází 

řešeným územím. Zde se provede napojení podzemního vedení. Současně s ukládáním vedení 

napájející rodinné domy se ve stejné trase uloží i vedení pro veřejné osvětlení. Podzemní 

vedení NN bude uloženo ve veřejném prostoru jako první inženýrská síť nejblíže k rodinným 

domům. Hloubka uložení je 0,7 m pod volným terénem a vodorovná vzdálenost od plynovodu 

je 0,4 m. Při křížení vedení NN s vozovkou musí být hloubka uložení zvětšena na 1,0 m. 

5.1.10 Odpadové hospodaření 

 Odvoz domovního odpadu bude v řešeném území zabezpečovat společnost Marius 

Pedersen a.s. [16], která tuto službu provozuje pro území města Kravaře. 
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5.2 Varianta 2 

 Urbanistické řešení druhé varianty vychází ze stejných podmínek, co se týče limitů 

území, a jejich půdorysného uspořádání. Západní část území zůstává o proti variantě č. 1 beze 

změny, tzn. je zde navržena obytná zóna se stejným rozmístěním soukromých pozemků a 

počtu rodinných domů. Dopravní řešení a poloha inženýrských sítí je taktéž shodná s 

variantou č. 1. 

 Ve východní části řešeného území je navržen systém dvou slepých ulic, půdorysně 

uspořádaných shodně s variantou č.1, které jsou ukončeny kruhovým obratištěm. Toto řešení 

přispěje k celkovému zklidnění těchto ulic, v důsledku menšího počtu projíždějících vozidel. 

Poloha rodinných domů je v blízkosti obratišť uzpůsobena vzhledem k většímu nároku na 

prostor pro kruhová obratiště. Vzhledem k profilu terénu by zde ovšem musel být zřízen 

systém dvou přečerpávajících stanic dešťové a splaškové kanalizace, a to pro každou ulici 

zvlášť. Z tohoto důvodu je navržená varianta č. 1 ekonomičtější než varianta č. 2. Návrhová 

rychlost na těchto komunikacích je navržena na 30 km/h, z důvodu zvýšeného pohybu chodců 

a dětí v této lokalitě.  

 Prostor pro veřejné prostranství zůstává ve stejné lokalitě jako ve variantě č. 1, 

vzhledem k již popsanému problému s odkanalizováním tohoto území. 
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6. Rozpočet 

Pro výpočet nákladů byly použity agregované položky dle ceníku společnosti RTS, a.s., 

cenová úroveň 2013, druhé pololetí. 

Tab. 1 Ekonomické zhodnocení varianty 1 

Název Měrná jednotka Cena / MJ 

[ Kč ] 

Počet MJ Celkem [ Kč ] 

Domy  

Rodinné domy ks 2 870 000 51 146 370 000 

Zemní práce  

skrývka ornice m2 49 14 200 695 800 

Dopravní 

infrastruktura 

 

místní 

komunikace 

m2 1 273 4 708 5 993 284 

chodník m2 969 1 435 1 390 515 

Zpevněné plochy m2 1113 1 507 1 677 291 

 

Technická 

infrastruktura 

 

Dešťová 

kanalizace 

m 2165 714 1 545 810 

Splašková 

kanalizace 

m 2 165 611 1 322 815 

Tlaková výtlačná 

dešťová 

kanalizace PE 

m 1 520 145 220 400 

Tlaková výtlačná 

splašková 

kanalizace PE 

m 1 520 142 215 840 

Přečerpávací 

stanice 

ks 86 000 2 172 000 
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Šachty dešťové 

kanalizace 

ks 13 800 20 276 000 

Šachty splaškové 

kanalizace 

ks 26 000 18 468 000 

Vodovod m 2 005 648 1 299 240 

Plynovod m 910 680 618 800 

Elektřina m 818 667 545 606 

Transformátorová 

stanice 

ks 100 000 1 100 000 

Veřejné osvětlení m 1 620 700 1 134 000 

Sdělovací kabel m 590 658 388 220 

Ostatní vybavení  

Lavička parková ks 4 850 16 77 600 

Odpadkový koš ks 990 6 5 940 

Dětské pískoviště ks 22 000 1 22 000 

Skluzavka ks 8 500 1 8 500 

Prolézačky ks 24 000 1 24 000 

Houpačka ks 11 000 1 11 000 

Zeleň  

Stromy ks 5 100 20 102 000 

Tráva m2 29 8 039 233 131 

Cena celkem bez 

DPH 

 163 058 392 

Projektové a 

průzkumné práce 

%  2,4 3 913 401 

Náklady na 

umístění stavby 

%  4 6 522 335 

Rezerva %  5 8 674 706 

Cena celkem bez 

DPH 

 182 168 834 
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7. Závěr 

 Tématem této bakalářské práce bylo zpracovat územní studii v zadané lokalitě města 

Kravaře. Studie měla za úkol navrhnout a prověřit možnost zástavby rodinnými domy v 

daném území. Vyřešit problematiku napojení na inženýrské sítě a dopravní obslužnosti. 

Součástí řešení byl i návrh veřejného prostranství.  

 V začátku práce se řeší teoretická východiska, která se zabývají problematikou, jež je 

zpracovávána. V následující kapitole jsou prezentovány poznatky, problémy a limity v 

řešeném území a širším okolí. Samostatná práce se pak věnuje samotnému urbanistickému 

návrhu, který zohledňuje výše uvedené limity.  

 Urbanistická studie obsahuje dvě varianty řešení, z nichž jedna je zpracována 

podrobně. V první variantě je navrženo celkem 51 rodinných domů, které jsou umístěny na 

parcelách o velikosti od 431 m2 do 1 019 m2. V západní části je navržena obytná zóna s 

řadovou zástavbou RD, s obousměrnou slepou komunikací ukončenou obratištěm.  

 Ve východní části lokality je navržena zástavba samostatně stojícími rodinnými domy 

a jedním dvojdomkem.  Jsou zpřístupněny obousměrnými komunikacemi, které tvoří okruh. 

Do jihovýchodní části území je vhodně umístěno veřejné prostranství, vybavené 

odpočinkovou zónou, dětským hřištěm a zelení. Celé řešené území je v jižní části napojeno na 

stávající ulici Lelkova.  

 Druhá varianta je odlišná v řešení východní části území. Je zde využito slepých 

komunikací ukončených kruhovými obratišti, pro celkové zklidnění lokality. Závěr práce je 

věnován ekonomickému zhodnocení navrženému řešení varianty č. 1. 

 Grafická část bakalářské práce obsahuje potřebné výkresy pro popsání všech řešení. 

Jsou to širší vztahy, limity území, návrh území ve dvou variantách, návrh inženýrských sítí, 

dopravní řešení a vizualizace varianty č. 1. 

 Práce je zpracována v souladu s požadavky zadavatele, cíl práce je tedy splněn. 
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