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formou studie v lokalitě ul. R. Tomáška ve Studénce, ve které jsou novým územním plánem 

stanoveny plochy bydlení v rodinných domech, plochy dopravní infrastruktury a plochy 

veřejných prostranství. Z urbanistických návrhů byla vybrána varianta, která vzešla z 

ekonomického a dalších posouzení variant, a která byla dále rozpracována s ohledem na 

územní plán a limity území s důrazem na vhodnou formu a orientaci navržených objektů. 

Studie zvolené varianty taktéž řeší návrh technické a dopravní infrastruktury včetně úprav 

veřejných prostranství a zeleně. 
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1. Úvod 

 

Tématem mé diplomové práce bylo vypracování variantních návrhů zástavby rodinnými 

domy formou studie v lokalitě ul. R. Tomáška ve Studénce s ohledem na územní plán a limity 

území, s důrazem na vhodnou formu a orientaci navržených objektů. 

 

Zadáním diplomové práce byly vytyčeny zejména tyto cíle: 

- zpracování variantních návrhů zástavby dané lokality 

- stanovení vhodných kritérií pro posouzení jednotlivých variant  

- výběr nejvhodnější varianty  

- návrh dopravního řešení, technické infrastruktury, veřejného prostranství a zeleně u 

vybrané varianty  

- návrh vhodného typu rodinného domu 

- posouzení časové náročnosti realizace vybrané varianty 

 

Podkladem pro zpracování územní studie byl návrh nového územního plánu města Studénky, 

konzultace na odboru stavebního řádu a územního plánování městského úřadu Studénka, 

vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Dále pak byla provedena analýza 

řešeného území s ohledem na osobní znalost území, struktury zástavby, sociodemografické 

složení dané oblasti a místní poměry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Pohled na řešené území  [20] 
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2. Rekapitulace teoretických východisek  

 

2.1. Územní plánování  

 

Obecně je územní plánování hlavní a základní složkou rozvoje a vývoje krajiny definované v 

části III. zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zahrnuje cíle a úkoly, které jsou příslušnými orgány 

soustavně sledovány a vyhodnocovány.  

 

Základním úkolem je zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje obcí se zajištěním 

komplexního a vyváženého prostředí ekonomické, sociální a environmentální sféry. 

Konkrétně je nutné vytvářet předpoklady a rozvoj výstavby s ohledem na vyváženost 

životního prostředí, aby byly zjištěny a uspokojeny současné generační požadavky, a přitom 

byly zajištěny životní podmínky generací budoucích.  

 

Dalším cílem je zajistit vhodné prostorové uspořádání území s vhodným umístěním a 

provázáním funkčních využití ploch v souladu se zájmy veřejnými a soukromými. Za 

zajištění cílů územního plánování ve veřejném zájmu se považuje ochrana a rozvoj přírody, 

kulturních a civilizačních hodnot území a dále architektonické, urbanistické a archeologické 

dědictví. Předmětem územního plánování je taktéž zachovávat a udržovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury území a struktury osídlení, které vytvářejí hodnotu a jedinečnou 

charakteristiku jednotlivých území. Prostředkem a nástrojem pro zajištění cílů a úkolů 

územního plánování je územně plánovací dokumentace. [1, 5]  

 

2.2. Urbanismus  

Urbanismus se rozvinul z oboru architektury a je jedním ze základních stavebních kamenů 

územního plánování. Je to obor zkoumající teoretické a praktické požadavky na tvorbu a 

přetváření osídlení, struktur sídel, se zajištěním rozvoje společnosti, ekonomiky a životního 

prostředí v daných podmínkách. Zabývá se řešením technických a estetických problémů na 

základě existence poznatků společenských a přírodních věd. Prostřednictvím územního plánu 

stanovuje urbanismus základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot formou 

plošného a prostorového uspořádání krajiny, veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

vymezení systému ekologické stability a ploch přestavby.  
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2.3. Územní plán  

 

Územní plán představuje základní koncepci a podklad pro rozvoj území obce. Reaguje na 

populační a ekonomické potřeby obce, přičemž usměrňuje a stabilizuje jejich směr a rozvoj. 

Územní plán je dlouhodobým koncepčním materiálem obce, který zajišťuje formou účasti 

veřejnosti a dotčených orgánů hájících zvláštní právní předpisy, plošnou ochranu hodnot 

území, vhodnost prostorového a plošného uspořádání funkčních využití ploch, vymezuje 

zastavěné a zastavitelné území obce, řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury. Dále 

sleduje a vyhodnocuje plochy vhodné k přestavbě. Součástí územního plánu je také vymezení 

veřejně prospěšných staveb a opatření a stanovení územního systému ekologické stability. V 

nových rozvojových plochách může územní plán stanovit, že jejich využití bude podmíněno 

zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu. Do doby jejich pořízení nelze v 

těchto plochách vydávat rozhodnutí ani jiná opatření pro umisťování staveb, či vydávat jiná 

opatření stavebním úřadem. [1, 5]  

 

2.4. Územní studie  

 

Definici a úkol územní studie popisuje ustanovení § 30 stavebního zákona. Jejím hlavním 

úkolem je prověřit a posoudit možné řešení vybraného problému, případně navrhnout řešení 

rozvoje funkčních ploch v území, konkrétně pak navrhnout uspořádání veřejné dopravní a 

technické infrastruktury a územního systému ekologické stability. [5]  

 

2.5. Limity využití území  

 

Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují změny využití a uspořádání 

území z důvodu ochrany veřejných zájmů. Vyplývají z právních předpisů, správních 

rozhodnutí a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a problémů ve schválené územně 

plánovací dokumentaci. Jejich úkolem je řešit vyrovnaný vztah rozvojových oblastí, os, 

specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů a ploch technické infrastruktury 

vymezených v Politice územního rozvoje a zásad územního rozvoje. [5]  
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2.6. Funkční využití ploch  

 

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

plochy jsou odlišné svým specifickým určením na plochy obytné, plochy občanské 

vybavenosti, plochy výroby, zemědělské, technické a dopravní infrastruktury, přírodní atd., 

tak, jak jsou definovány ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů. Plochy se vymezují podle stávajícího nebo 

požadovaného způsobu využití. [6]  

 

Tyto plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se 

doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro 

stanovení ochrany veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a 

kulturního dědictví, civilizačních, architektonických a urbanistických hodnot. Plochy s 

rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter 

území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na 

uspořádání a využívání území. Obecným požadavkem na vymezování ploch je vytvářet a 

chránit bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a v zastavitelných 

plochách, chránit stávající cesty umožňující bezpečný průchod krajinou a také vytvářet cesty 

nové. [6]  

 

2.7. Požadavky na vymezování ploch a využívání pozemků  

 

V souladu s naplňováním cílů a úkolů územního plánování a s ohledem na rozdílné nároky na 

prostředí se území člení územním plánem na plochy. Vymezují se podle stávajícího nebo 

požadovaného způsobu využití. 

 

Významově se plochy rozlišují na zastavitelné, plochy územních rezerv, plochy ke změně 

stávající zástavby, plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území a 

plochy rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území. Pro tyto plochy se zpravidla určuje 

i způsob jejich využití. Dle funkčního využití je dělíme na plochy bydlení, rekreace, 

občanského vybavení, veřejných prostranství, smíšené obytné, dopravní a technické 

infrastruktury, výroby a skladování, smíšené výrobní, vodní a vodohospodářské, zemědělské, 

lesní, přírodní, těžby nerostů a specifické. Využívání pozemků musí být v souladu se 

stanoveným funkčním využitím plochy. [5, 6]  
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2.8. Stavební pozemek  

 

Stavební pozemek vzniká pravomocným územním rozhodnutím o umístění stavby nebo 

schváleným regulačním plánem. Vymezuje se tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, 

polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry umožňoval umístění, 

realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel, a aby byl dopravně napojen na kapacitně 

vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Definice stavebního pozemku je popsána 

v ustanovení § 2 stavebního zákona. 

  

Stavební pozemek se dále vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno umístění odstavných a 

parkovacích stání, pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu 

požadavků dle příslušné ČSN pro navrhování místních komunikací. Dále je nutno zohlednit 

nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku 

vznikají, vsakování dešťových vod nebo jejich pozdržení na pozemku a následné svedení do 

jednotné nebo oddílné kanalizace. [5, 6]  

 

2.9. Pozemek a parcela  

 

Pozemek je přirozenou částí zemského povrchu, jež je oddělená od dalších částí danou 

hranicí. Tato hranice může být vlastnická, držby, území, druhu pozemku, katastrálního území 

nebo celá hranice území správní jednotky. Pozemek nelze jakkoliv zničit. Mohou se měnit 

jeho hranice, výměra a parcelní čísla. 

  

Parcelou je geometrický obraz pozemku na katastrálních mapách označený parcelním číslem. 

Parcela je p. č. označena stejně ve všech částech měřičského a písemného operátu Katastru 

nemovitostí.  

 

2.10. Komunikace, chodníky, parkování  

 

Definici a ochranu komunikací ošetřuje zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon O 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, 

včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Dělí se na 

kategorie typu dálnice, silnice, místní komunikace, účelová komunikace. 

  

Ochrana komunikací je zajištěna ochranným pásmem, stanoveným pro jednotlivé typy 

komunikací zákonem. V zastavěném území musí být komunikace osvětleny. Místní 

komunikace je veřejně přístupná komunikace, sloužící převážně k místní dopravě na území 

obce. Rozdělují se podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do I.-

IV. třídy. 

  

Chodník je část pozemní komunikace určená svým provedením převážně k použití chodci. 

Chodníky musí být široké nejméně 1500 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 1:12 (8,33 %) a 

příčný sklon nejvýše 1:50 (2,0 %). Navrhování chodníků upravuje ČSN 73 6110 - Navrhování 

místních komunikací. Chodníky musí být navrženy a realizovány v souladu se zákonem        

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

staveb. Povrch chodníků musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. 

  

Parkováním se rozumí statická doprava neboli doprava v klidu. Navrhování a výstavba je 

upravena v ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a ČSN 73 6058 – 

Hromadné garáže. Doprava v klidu může být řešena formou odstavných stání, vymezených 

parkovišť, parkovacími domy, hromadnými a individuálními garážemi. 

  

Vyhláškou č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, jsou v ustanovení § 4 vymezeny počty vyhrazených stání pro 

stání vozidel přepravujících osoby těžce pohybově postižené, na všech vyznačených vnějších 

i vnitřních odstavných parkovacích plochách a v hromadných garážích. [7, 8, 9]  

 

2.11. Technická infrastruktura  

 

Jedná se o souhrn energetických, vodohospodářských a telekomunikačních provozních celků, 

zařízení a ploch, které podmiňují výrobní i nevýrobní činnosti v území. 

  

Dle pojmů, vymezených v ustanovení § 4 stavebního zákona se za technickou infrastrukturu 

považují vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, 
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například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro 

nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení, elektronické 

komunikační zařízení, produktovody. [5]  

 

2.12. Ochranná pásma, rozhodnutí o ochranném pásmu  

 

Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo území před negativními vlivy 

okolí anebo chrání okolní území stavby či zařízení před jejich negativními účinky. Ochranné 

pásmo vzniká několika způsoby. Jedním z nich je vydání územního rozhodnutí o ochranném 

pásmu, dle ustanovení § 83 stavebního zákona, nebo dle zvláštního právního předpisu. 

  

Dále vznikají ochranná pásma na základě vydaného pravomocného územního rozhodnutí o 

umístění stavby. Velikosti těchto pásem se stanovují k jednotlivým stavbám na základě 

zvláštního právního předpisu. [5]  

 

 

3. POZNATKY O VYMEZENÉM ÚZEMÍ 

 

3.1. Informace o městě 

 

3.1.1 Historie města 

 

Město Studénka vzniklo roku 1959 sloučením obcí Studénky a Butovic, obec Nová Horka 

byla k městu připojena v roce 1975. 

  

První písemná zmínka o Studénce je z roku 1436. Nejstaršími známými majiteli byli Čeněk z 

Tvorkova a Jan Třebíčský. Další majitelé se zde rychle střídali.  Tradičním způsobem obživy 

obyvatel Studénky a sousedních Butovic bylo vzhledem k přírodním podmínkám zemědělství, 

zaměřovalo se na chov skotu a rybníkářství, v 19. století zde byl také mlýn a cukrovar, 

později parní cihelna. 

  

První nádraží ve Studénce zřídila Severní dráha císaře Ferdinanda, úsek mezi Hranicemi na 

Moravě a Bohumínem, byl slavnostně otevřen 1. května 1847. Koncem 19. století byly 

založeny dvě místní dráhy. Roku 1881 trať Studénka - Štramberk a v roce 1890 trať   
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Studénka - Bílovec. V roce 1914 byla ve Studénce založena Studénsko-štramberská vápenka.  

V roce 1900 byla založena Adolfem Šustalou továrna na výrobu železničních vozů. Založení 

vagonky mělo pro další rozvoj obce velký význam, v roce 1928 se stala vagonka součástí 

koncernu Ringhoffer a po celou dobu zajišťovala práci nejen pro obyvatele Studénky, ale i 

obyvatele německých Butovic a dalších okolních obcí a měst. Po roce 1945 bylo z Butovic, až 

na výjimky vysídleno německé obyvatelstvo. Butovice byly do konce roku 1958 samostatnou 

obcí, dnes jsou místní částí města Studénka. [4, 19] 

 

 

 

Obr. 2 - Znak města Studénka [19] 

 

3.1.2  Charakteristika města 

 

Město Studénka leží v rovinaté oblasti severního vyústění Moravské Brány, přibližně 20 km 

jihozápadně od Ostravy a 20 km severovýchodně od Nového Jičína. Skládá se ze tří částí 

Studénky, Butovic a Nové Horky. Nejbližšími okolními obcemi jsou Albrechtičky, Pustějov, 

Velké Albrechtice a Bartošovice. 

  

Platný územní plán města Studénky byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 

24.4.2001, zprac.: Ing.Arch. Jaroslav Haluza a kol. spolupracovníků, Hynaisova 3, 709 00 

Ostrava–M. Hory. Nový územní plán: zadán 12/2011, v současné době již proběhlo veřejné 

projednáni územního plánu a tento je ve fázi závěrečného schvalování. Zpracovatelem nového 

územního plánu je firma ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, s.r.o., Nám. Svobody 9,   

602 00 Brno. [4, 19] 
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Nadmořská výška města Studénky se pohybuje v rozmezí od 220 do 275 m.n.m.  

Katastrální území: Studénka; Butovice; Nová Horka  

Rozloha obce: 3 122 ha  

Počet obyvatel: 10 084 k 01.01.2011 [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Poloha města Studénka [20] 

 

3.1.3  Typ obytné zástavby města 

 

Typ obytné zástavby v roce 1991     

domy 1336 

rodinné domy 1088 

trvale obydlené byty 3655 

polyfunkční domy 2 

 

3.1.4  Vodní prvky v území 

 

Studénka leží v chráněné krajinné oblasti Poodří a je obklopena rybníky a loukami se zbytky 

lužních lesů. Katastrem obce protéká řeka Odra a několik potoků a říček (Butovický potok, 

Pustějovský potok, Družstevní potok, Mlýnska strouha, Sedlnice). V roce 1970 byla mezi 

Studénkou a Novou Horkou zřízena přírodní rezervace Kotvice se soustavou rybníků. 
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3.1.5  Doprava 

 

Železnice 

Železniční stanice Studénka je rychlíkovou stanicí a přestupním uzlem na železniční trati      

č. 270 Praha - Bohumín. Z koridorové trati zde odbočují dvě regionální tratě. Trať 279 do 

sousedícího Bílovce a trať 325, která je významnou regionální spojnicí mezi městy Příbor, 

Kopřivnice, Štramberk, Veřovice. První nádraží ve Studénce zřídila Severní dráha císaře 

Ferdinanda. Nádraží je umístěno jihovýchodním směrem od centra města, ve vzdálenosti cca 

2,5 km. 

 

Obr. 4 - Železniční stanice Studénka  [19] 

 

Městská hromadná doprava a autobusová doprava 

Linka MHD ODIS č. 885611 jezdí od vagónky k STS v Butovicích, dva páry víkendových 

spojů pokračují od vagónky na opačnou stranu kolem nádraží do Nové Horky. Linka ODIS 

880612 směřuje z Nového Jičína přes Studénku do Bílovce. Dopravcem na obou těchto 

linkách je Veolia Transport Morava a. s. [4] 
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Doprava motorová, silniční síť 

D1   Praha-Brno-Ostrava 

I/464  Mošnov-Studénka-Bílovec-Opava (také slouží jako přivaděč na dálnici D1) 

III/46428 Studénka-Bartošovice-Kunín-Nový Jičín 

III/46427 Studénka-Bílovec 

III/46431 Studénka-Albrechtičky 

 

Letecká doprava 

Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je vzdáleno 10 km od centra města, toto letiště 

zajišťuje vnitrostátní a mezinárodní osobní a nákladní leteckou dopravu. V současné době se 

rekonstruuje a modernizuje železniční trať Studénka-Sedlnice a provádí se odbočná žel. trať 

na letiště. 

 

 

3.1.6 Inženýrské sítě 

 

Z nadřazených inženýrských sítí územím prochází 

vodovodní řad OOV DN 1600 

vodovodní řad DN 300 do Bílovce z vodojemu Butovice 

vodovodní řad DN 150 do Nové Horky z vodojemu Albrechtičky 

síť elektrického vedení 22kV napájených z rozvodny 110kV 

přípojné vedení 110kV 

vedení dálkových optických kabelů 

plynovody VTL DN 200 a DN 300 

plynovod VVTL DN 700 zásobováni teplem - Studénka 

 

Ve městě Studénka jsou vedeny tyto inženýrské sítě 

El. energie: dodává fi.ČEZ – při optimálním zatížení DTS 22/0,4 kV na 80% instalovaného 

výkonu všech DTS, je potřebný instalovaný výkon DTS SME a.s. v roce 2015: Pi = 12.225 

kVA 

Zemní plyn: RWE – bilance potřeb zemního plynu v roce 2005 – 11.058 m
3
/hod; 

23.473x103/m
3
/rok 

Dodávka tepla: MVV Energie CZ a.s. (Zásobování teplem Vsetín a.s.), v roce 1997 bylo 

odebráno 109.690 Gj/rok 
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Vodovodní síť: MVV Energie CZ a.s. (Zásobování teplem Vsetín a.s.) – zásobeno 95% 

obyvatel 

Kanalizační síť: systém je gravitační i tlakový, kanalizace je převážně jednotná, ale také 

oddílná splašková a dešťová. Splašková a jednotná kanalizace je vedena na nově 

technologicky zrekonstruovanou ČOV, kapacitně navrženou pro 9 500 EO. Kanalizace je ve 

vlastnictví města – provozovatel Městské inženýrské sítě Studénka a.s., napojeno 85% 

obyvatel. 

Sdělovací kabely:  telefonické, televizní, drážní – všechny tyto spojovací kabely jsou vedeny 

v zemi nebo volně a jsou jak metalické, tak optické. 

 

 

Obr. 5 - Městská ČOV Studénka [20] 

 

3.1.7 Občanská vybavenost 

 

Školy, školky 

Mateřská škola Studénka - Komenského, Mateřská škola Studénka, odloučené pracoviště - 

Budovatelská, Butovická, Poštovní, R. Tomáška, Nová Horka. 

 

Základní škola Butovická, Sjednocení, TGM. Základní škola Slunečnice, Studénka, 

příspěvková organizace. Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s. Vysoká 

škola podnikání, a.s., Michálkovická 1810/18, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Střední 

školy ekonomicko podnikatelské Studénka. Základní umělecká škola J.A. Komenského, 

Studénka, příspěvková organizace. Soukromá hudební škola - SZUŠ MUSICALE v.o.s. [4] 
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Sociální služby 

Město Studénka - dům s pečovatelskou službou. Charita Studénka - Charitní ošetřovatelská a 

pečovatelská služba. Dům pokojného stáří - Domov sv. Anny. Byt pro matky v tísni. Charitní 

šatník. Zámek Nová Horka, p.o. - sociální služba pro osoby od 26 let se středně těžkou a 

těžkou mentální retardací, které mají trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji. 

 

Ostatní služby 

SAK Studénka, p.o. - sportovní centrum, jehož součástí jsou zimní stadion, bazén, 

brouzdaliště, vířivá vana, sauna, bowling, solárium, areál bývalého městského koupaliště, 

ubytování pro 35 osob a tenisové kurty v areálu letního stadiónu. 

 

Studio lokální televize Odra, knihovny, Vagonářské muzeum v prostorách zámku, veřejné 

WC. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky je dislokována na třech hasičských 

stanicích. Česká pošta – 2 pracoviště. Bankovní služby – Česká spořitelna, Komerční banka, 

GE Money Bank. Kanceláře pojišťoven, stavebního spoření, obchodních poradců. Obchodní 

domy řetězců – Penny, Tesco, obchodní síť COOP – 2 obchody, obchodní síť HRUŠKA – 5 

obchodů, obchody smíšeného zboží – 4 objekty, prodejna stavebnin. Dále pak jsou ve městě 

elektroprodejny, cestovní kancelář, úklidové služby, restaurace, pizzerie, masáže, kadeřnictví, 

prodejny optiky, zlatnictví, galanterie, železářství, cukrárny, zastavárna, hračkářství a 

papírnictví. 

 

Sportovní zařízení 

Město Studénka, respektive jeho občané, mají dlouhodobě kladný vztah ke sportovním 

aktivitám. Ve městě jsou organizovány kluby ledního hokeje, fotbalu, futsalu, národní házené, 

volejbalu, tenisu a stolního tenisu, florbalu, lyžování, horolezectví, BMX, mažoretek, baletu, 

modelářů a další. V řadě sportů se jednotlivé kluby prezentují sportovními úspěchy jak na 

úrovni krajů tak i na celorepublikové úrovni. Sport byl úzce navázán na výrobní podnik 

Vagónka, ukončením výroby a de facto uzavřením celého podniku došlo k odlivu nemalých 

finančních prostředků. Město Studénka ze svého rozpočtu poskytuje na činnost jednotlivých 

sportovních klubů finanční prostředky, ale i přesto se mnoho organizací potýká s existenčními 

problémy. Dalším problémem je nedostatek nové členské základny mladých sportovců v 

některých druzích sportu, ale toto nelze přičítat nedostatku financí, spíše to signalizuje nový 

životní trend mladých rodin - nedostatek času, způsobený značným vytížením rodičů v 

zaměstnání a upřednostnění počítačových aktivit v zájmech dětí. 
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Ve městě se nachází tato sportovní zařízení a volnočasové aktivity 

V areálu letního stadiónu můžeme aktivně navštívit travnaté fotbalové hřiště s tribunou, 

běžecký okruh, škvárové fotbalové hřiště, tenisové kurty v zimním období kryté nafukovací 

halou, volejbalové kurty, hřiště na národní házenou, v areálu zimního stadiónu se nachází 

ledová plocha, posilovna, bowling, krytý bazén, venkovní brouzdaliště s dětským hřištěm a 

minigolfem. 

 

Dále se na území města nachází travnatá hřiště u základních škol, oddíl národní házené 

spravuje hřiště s novým umělým povrchem, oddíl BMX využívá moderní cyklotrialovou trať. 

Po území města je “rozeseto” množství drobných hřišť různě využívaných sportovními 

nadšenci. Nesmíme také opomenout městské koupaliště, které je ovšem v současné době, z 

důvodu špatného stavu bazénového tělesa a bazénové technologie, uzavřeno.  

 

3.1.8 Výroba a řemesla 

 

V roce 1900 byla založena továrna na výrobu železničních vozů. V roce 2001 došlo k 

přestěhování části společnosti do Ostravy, v roce 2003 pak k ukončení výroby nákladních 

vagónů. Ve Studénce působí firmy navazující na výrobní program Vagónky Studénka a to: 

PARS KOMPONENTY s.r.o., MSV METAL a.s., MSV INTERIÉR s.r.o., ROKO TREIN 

s.r.o., MSV ELEKTRONIKA s.r.o., MSV STUDÉNKA s.r.o., Vagónka dřevo, s.r.o. a další. 

Na území města také působí strojírenské firmy, firmy zabývající se povrchovou úpravou 

kovů, stavební firmy, truhlářské a stolařské firmy, zemědělské družstvo a drobní zemědělci, 

agrochemický podnik vč. obilných sil, firma na výrobu jízdních kol - 4EVER s.r.o, 

fotoateliéry a drobní živnostníci. Na rybnících v okolí města probíhá chov ryb a kačen. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 - Historický pohled na Vagonku [19] 
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3.1.9 Památkové objekty, chráněná území, přírodní památky 

 

Studénecký zámek 

K chráněným kulturním památkám ve Studénce patří budovy starého a nového zámku. Zde je 

také umístěno Vagonářské muzeum. 

 

Obr. 7 - Studénecký zámek [19] 

 

Zámecká brána 

Zděná brána, která byla vystavěna v roce 1866, sloužila jako vstupní brána na nádvoří zámku 

a do zámeckého parku. 

 

Farní kostel Všech svatých 

Jednolodní pozdně barokní podélný kostel s odsazeným, půlkruhově uzavřeným 

presbyteriem, vybudovaný na místě staršího dřevěného kostelíka v letech 1775 – 1781. 

 

Zámek Nová Horka 

Barokní tříkřídlý dvoupodlažní zámek vybudovaný na místě renesanční tvrze ve 40. letech  

18. století. Od konce 50. let min. století slouží zámek jako Ústav sociální péče pro ženy. 
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Chráněná krajinná oblast Poodří 

Chráněná krajinná oblast Poodří, byla založena 27. března 1991. Její rozloha je 81,5 km
2
. 

Byla zřízena z důvodu ochrany zachovalého říčního toku se slepými rameny, druhově 

bohatých rybníků, lužních lesů a nivních luk. Správa CHKO Poodří sídlí ve Studénce. 

 

Obr. 8 - CHKO Poodří [19] 

 

Přírodní rezervace Kotvice 

Přírodní rezervace Kotvice byla vyhlášena 17. prosince 1970, její rozloha je 60,56 ha. Název 

přírodní rezervace je odvozen od názvu jednoho z rybníků, ve kterém se vyskytuje vodní 

bylina Kotvice plovoucí, která v ČR vyrůstá jen velice vzácně na ojedinělých lokalitách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 - Přírodní rezervace Kotvice [19] 
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3.1.10 Městská zeleň, parky 

 

Městská zeleň je tvořena parky a parčíky, sídlištní zelení, uličními stromořadími, nemalou 

měrou jsou také zastoupeny trávníkové plochy, porosty stromů a keřů, květinové záhony.      

U rodinných domů jsou to zahrady, které plní jak užitnou tak oddychovou funkci. V okolí 

Studéneckého zámku byl zřízen park, do kterého byly vysázeny mnohé zajímavé cizokrajné 

dřeviny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 - Městská zeleň v centru města [19] 

 

3.2. Řešené území 

 

3.2.1 Vymezení území viz v. č. 01, 02, 03 a 04 

 

Řešené území se nachází ve východní části města Studénky v lokalitě, která je zastavěna 

převážně rodinnými domy. Plochy v řešeném území jsou návrhem nového územního plánu, 

který je po veřejném projednání již ve fázi závěrečného schvalování,  definovány jako plochy 

bydlení v rodinných domech, plochy dopravní infrastruktury a plochy veřejných prostranství. 

Řešená lokalita o rozloze 30.000 m
2
 leží v rovinatém terénu o nadmořské výšce 235 m.n.m., 

je přístupná z komunikace III/46427 ul. 2. května. Lokalita se nachází v blízkosti významných 

dopravních uzlů - dálnice D1 Praha-Ostrava, železniční trať č.270 Praha-Bohumín, 

mezinárodní letiště Leoše Janáčka. Dojezdové vzdálenosti z dané lokality jsou: dálnice D1 5,0 

km, železniční stanice 0,5 km, letiště Leoše Janáčka 8,0 km, centrum města Studénka 1,5 km, 

město Ostrava 25 km. 
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3.2.2 Limity využití území 

 

Limity pro využití tohoto území tvoří vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. 

Přes lokalitu vede vedení VN 22 kV. Jihozápadním okrajem území je vedena v délce cca 50 m 

jednotná kanalizace DN 300. Jižně od řešeného území se nachází průmyslový areál (bývalé 

Vagónky Studénka), dále pak železniční koridor č.270 Praha-Bohumín. Severně území 

zasahuje do ochranného pásma regionální železniční trati Studénka-Bílovec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 - Hlavní limity území [11] 

 

 

3.2.3 Klady a zápory dané lokality 

 

Klady 

 

- technická infrastruktura a možnost dobrého napojení na tuto infrastrukturu 

- dobrá dostupnost veřejné hromadné dopravy 

- dobré napojení na dálnici D1 

- území je rovinaté 

- území je zastavěné rodinnými domy 

 průmyslový areál  

průmyslový areál 

 

železniční koridor 

železniční regionální trať 



 19 

- blízkost mateřské školy 

- blízkost železniční stanice 

- malý provoz motorových vozidel 

- v dané oblasti je minimální kriminalita 

- blízkost CHKO Poodří a Přírodní rezervace Kotvice 

 

Zápory 

 

- blízkost výrobního areálu fy. MSV Metal Studénka, a.s. (kovárenská výroba) 

- regionální železniční trať Studénka – Bílovec  

- železniční koridor. č.270 Praha – Bohumín 

- kulturní, společenské a sportovní vyžití převážně v centru města 

- velká vzdálenost základní školy 

- v lokalitě se nenacházejí prakticky žádné služby a občanská vybavenost 

- zábor zemědělské půdy 

- v letním období, v době záplav CHKO Poodří, je zvýšený  výskyt bodavého hmyzu  
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3.2.4 Fotodokumentace řešeného území 

 

 

Obr. 12 - Pohled jihozápadní  

 

 

 

Obr. 13 - Pohled jižní  

 

 

 



 21 

 

Obr. 14 - Pohled na příjezdovou komunikaci R.Tomáška  

 

 

 

 

Obr. 15 - Pohled západní  
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Obr. 16 - Pohled severní  

 

 

 

 

 

Obr. 17 - Pohled na regionální žel. trať Studénka - Bílovec  
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3.2.5 Funkční využití ploch 

 

Dle návrhu nového územního plánu je využití zón v zájmové oblasti následující: 

BI - plochy bydlení v rodinných domech 

PV - plochy veřejných prostranství 

DM - plochy dopravní infrastruktury [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Obr. 18 - Funkční využití ploch [11]  
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BI PLOCHY BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH  

 

Hlavní využití : 

 

- Bydlení v rodinných domech. 

 

Přípustné využití : 

 

- rodinné domy 

- související občanské vybavení a služby, které jsou slučitelné s bydlením a nesnižují 

kvalitu obytného prostředí, např. zvýšenou hladinou hluku, prachu a zvýšenými 

nároky na nákladní dopravu a slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše 

- stavby související s hlavním využitím, např.: garáže, přístřešky pro auta, bazény 

- penziony a ubytování v soukromí do počtu 12 lůžek 

- související veřejná prostranství a zeleň na veřejných prostranstvích 

- sídelní zeleň, ochranná a izolační zeleň 

- stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu sloužící zejména obyvatelům ve vymezené 

ploše 

- související dopravní a technická infrastruktura a veřejné podzemní sítě technické 

infrastruktury [11] 

 

Podmíněně přípustné a nepřípustné využití a podmínky prostorového uspořádání jsou 

uvedeny v příloze diplomové práce. 

 

PV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

 

Hlavní využití : 

 

- Veřejná prostranství převážně pro shromažďování obyvatel. 

 

Přípustné využití : 

 

- veřejná prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště 



 25 

- stavby a zařízení slučitelná s účelem veřejných prostranství, např. umělecká díla, 

městský veřejný mobiliář, letní předzahrádky a terasy, sezónní a zájmová tržiště, vodní 

prvky, autobusové zastávky, veřejně přístupné přístřešky, pódia 

- související dopravní a technická infrastruktura a veřejné sítě tech. infrastruktury [11] 

 

Nepřípustné využití a podmínky prostorového uspořádání jsou uvedeny v příloze diplomové 

práce. 

 

DM PLOCHY DOPRAVNÍ INRASTRUKTURY – MÍSTNÍ  

 

Hlavní využití: 

- Pozemní komunikace, manipulační plochy a parkovací plochy. 

 

Přípustné využití: 

- silnice, místní a účelové komunikace a cesty 

- manipulační a parkovací plochy 

- chodníky a cyklostezky 

- garáže 

- součásti komunikace, manipulačních a parkovacích ploch, cyklostezek a chodníků, 

např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň 

- stavby a zařízení související s provozem na pozemních komunikacích 

- stavby a zařízení sloužící k provozu parkovacích ploch 

- stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury a veřejné 

podzemní sítě technické infrastruktury 

- přístřešky sloužící veřejné dopravě 

- veřejná prostranství a stavby a zařízení související s účelem veřejných prostranství 

- vodohospodářské stavby, stavební a terénní úpravy související s údržbou a úpravou 

hrází stávajících rybníků za účelem ochrany rybničního ekosystému na území     

CHKO Poodří a EVL Poodří [11] 

 

Nepřípustné využití a podmínky prostorového uspořádání jsou uvedeny v příloze diplomové 

práce. 
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4. Návrh řešení  

 

4.1. Varianta č. 1 

 

V urbanistickém návrhu var. č. 1, který je zakreslen na v. č. 05, je navržena zástavba 

rodinnými domy na stavebních parcelách o výměrách 840 – 1550 m
2
 s tím, že návrh dopravní 

infrastruktury respektuje komunikace navržené v územním plánu. Plochy veřejných 

prostranství jsou navrženy o velikosti 1155 m
2
. Celkově je v této variantě navrženo 24 

stavebních pozemků s tím, že na jednom pozemku se nachází stávající RD. 

 

V této variantě je zachována i stávající trasa nadzemního vedení VN 22 kV a jednotné 

kanalizace DN 300. Rodinné domy jsou umístěny mimo ochranná pásma těchto vedení, která 

však procházejí přes zahrady rodinných domů, a tímto tyto pozemky výrazně znehodnocují – 

omezují práva vlastníků daných pozemků. Rodinné domy v severní části lokality jsou 

navrženy v ochranném pásmu ČD – 60 m a jejich zahrady zasahují i do ochranného pásma 

ČD – 30 m. I v případě, že vlastník dráhy stavbu domu umožňuje, není toto řešení ideálním 

stavem. Ve var. č. 1 je navrženo 600 bm komunikací a 595 bm komunikací pro pěší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 - Varianta č. 1  
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4.2. Varianta č. 2 

 

V této variantě urbanistického návrhu, který je zakreslen na v. č. 06, je navržena zástavba 

rodinnými domy na stavebních parcelách o výměrách 885 – 1300 m
2
. Celkově je v této 

variantě navrženo 24 stavebních pozemků s tím, že na jednom pozemku se nachází stávající 

RD. Navržená komunikace tvoří půdorysně tvar kříže a částečně respektuje návrh komunikací 

dle územního plánu, ve dvou místech na konci komunikací jsou navržena obratiště.  

 

Jsou navrženy dvě plochy veřejných prostranství o výměře 1380 a 2660 m
2
, jedna plocha je 

navržena dle ÚP a druhá severní je navržena v ochranném pásmu ČD, v tomto ochranném 

pásmu jsou navrženy také 2 RD. Varianta č. 2 počítá s přeložením nadzemního vedení VN   

22 kV do země, a to v trase mimo řešenou lokalitu, délka přeložky VN je cca 340 m. Taktéž je 

navržena přeložka jednotné kanalizace DN 300 v délce cca 50 m. Přeložením těchto dvou 

vedení inž. sítí dostáváme plnohodnotné stavební parcely bez omezení ochrannými pásmy. 

Ve var. č. 2 je navrženo 410 bm komunikací a 375 bm komunikací pro pěší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 - Varianta č. 2  

 

 



 28 

4.3. Varianta č. 3 

 

V poslední variantě urbanistického návrhu, který je zakreslen na v. č. 07, je navržena zástavba 

rodinnými domy na stavebních parcelách o výměrách 810 – 1110 m
2
. Celkově je v této 

variantě navrženo 23 stavebních pozemků s tím, že na jednom pozemku se nachází stávající 

RD. Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná a v prostoru objíždění zástavby 

jako jednopruhová s usměrněním provozu do jednoho směru. 

  

Jsou navrženy dvě plochy veřejných prostranství o výměře 1400 a 1910 m
2
. Do ochranném  

pásma ČD – 60 m částečně zasahují 2 RD. Varianta č. 3, taktéž počítá s přeložením 

nadzemního vedení VN 22 kV do země, ale na rozdíl od předchozí varianty bude trasa vedena 

přes řešenou lokalitu v travnatém pásu vedle komunikace, délka přeložky VN je cca 200 m. 

Při realizaci přeložky VN je navrženo realizování nové sloupové trafostanice sloužící pouze 

pro napájení řešené lokality, dále je opět navržena přeložka jednotné kanalizace DN 300 v 

délce cca 50 m. Přeložením těchto dvou vedení inženýrských sítí opět dostáváme 

plnohodnotné stavební parcely bez omezení ochrannými pásmy. Ve var. č. 3 je navrženo 580 

bm komunikací a 605 bm komunikací pro pěší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 - Varianta č .3  
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4.4. Celkové zhodnocení a výběr varianty 

 

Všechny navržené varianty byly posouzeny na základě stanovených základních bodových  

kritérií (posuzovaných vlastností), kterým byl dle důležitosti přidělen počet bodů. 

Rozhodování bylo provedeno na základě výšky bodového hodnocení a odborných konzultací 

na odboru  SŘÚP Studénka. (viz příloha č. 1 a příloha č. 2 diplomové práce). 

 

Pro porovnání vhodnosti jednotlivých variant byla zvolena kriteria, která vypovídají nejen  o 

počtu stavebních parcel,  ale také délce a bezpečnosti komunikací,  náročnosti vybudování 

inženýrských sítí a plánované ploše veřejného prostranství včetně ochranné zeleně. Za 

nejvýznamnější byla považována bezpečnost dopravy (počet kolizních míst na nových 

komunikacích), množství veřejného prostranství a ochranné zeleně a dále také obslužnost 

pozemků. 

 

Po porovnání vhodnosti jednotlivých variant bylo zřejmé  že varianta č. 1 je nejméně vhodná 

a představy o budoucím využití lokality nejvíce splňuje varianta č. 3. Proto další dopracování 

návrhu dopravní a technické infrastruktury a návrhu ploch veřejných prostranství bylo 

zaměřeno pouze na variantu č. 3, která navrhuje  rozčlenění řešeného území na  23 parcel, 

z nichž 1 je již zastavěna stávajícím RD a  22 je určeno pro výstavbu nových RD.  

  

5. Řešení zvolené varianty 

 

5.1. Parcelace území 

 

V současné době jsou všechny pozemky v řešené lokalitě v soukromém vlastnictví fyzických 

osob, ve vlastnictví města jsou příjezdové komunikace. Pozemky ve vlastnictví státu se 

nacházejí v severní části řešené lokality, jedná se o pozemky, po kterých je vedena železniční 

trať. Tato situace je zakreslena na v. č. 03. 

 

Parcelace území u vybrané varianty byla zvolena tak, aby se velikost stavebního pozemku 

pohybovala kolem 1000 m
2
, byla zachována obslužnost jednotlivých rodinných domů, bylo 

zabezpečeno jednoduché trasování a také zokruhování inženýrských sítí, byl minimalizován 

vliv železniční trati na zástavbu rodinných domů. Také bylo zohledněno umístění přeložky 
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nadzemního vedení VN 22 kV do země v trase kopírující současnou trasu tohoto vedení. 

Uložení kabelů VN bylo navrženo do pásu travnaté plochy, který rovnoběžně kopíruje 

navrženou dvoupruhou komunikaci. V neposlední řadě bylo respektováno umístění 

stávajícího rodinného domu, který se nachází v jihovýchodní části řešené lokality. [1] 

 

Vzhledem k tomu, že je předpokládáno obývání rodinných domů převážně rodinami s dětmi, 

je navrženo v ploše veřejného prostranství o rozloze 1400 m
2
, která je v západní části lokality, 

dětské hřiště. V severní části lokality vedle železniční trati je navrženo víceúčelové oplocené 

sportoviště CAVEA, které bude od strany železniční tratě odstíněno navíc ochrannou zelení, 

která bude mít kladný vliv na snížení hlučnosti v celé řešené lokalitě.  

 

5.2. Návrh dopravního řešení 

 

Návrh dopravní infrastruktury je řešen na v. č. 13. Území je rovinaté a leží v nadmořské výšce 

235 m. n. m. Příjezd do lokality je řešen ze stávající místní komunikace ul. Rudolfa Tomáška, 

která se napojuje na komunikaci III/46427 ul. 2. května. Docházková doba na nejbližší 

autobusovou zastávku a také do mateřské školy je 5 min. Dojezdové vzdálenosti z dané 

lokality jsou: centrum města 1,5 km, železniční stanice 0,5 km, dálnice D1 5,0 km, letiště 

Leoše Janáčka 8,0 km,  město Ostrava 25 km. 

 

Při návrhu bylo využíváno ČSN 73 6110, ČSN 73 6056, ČSN 73 6102, TP 170, TP 65, TP 

218, a vyhlášky 398/2009 Sb., O obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové využití 

staveb. Návrh dopravního řešení vychází z předpokladu, že daná lokalita bude zastavěna 

rodinnými domy, ve kterých budou bydlet převážně rodiny s dětmi, a od toho se odvíjí 

koncept zklidnění dopravy v lokalitě. [7, 13, 14, 15, 16, 17, 18] 

 

Hlavní komunikace pro příjezd do řešeného území, je navržena jako dvoupruhová 

obousměrná komunikace funkční skupiny C s krajnicemi o celkové šířce mezi obrubníky 6,5 

m, návrhová rychlost 30 km/h, šířka jednoho jízdního pruhu 2,75 m. Při vjezdu do řešeného 

území je umístěna svislá dopravní značka IP 25a – Zóna s dopravním omezením, která 

upravuje rychlost motorových vozidel v dané lokalitě na 30 km/h. Komunikace je směrově 

rozdělena dělicím proužkem V 1a – Podélná čára souvislá. Na této komunikaci je navržen 

jeden přechod pro chodce zvýrazněný vysazenou chodníkovou plochou, šířka přechodu je   

4,0 m a délka je 5,5 m. [14, 15, 16, 17, 18] 
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Bezbariérový vstup na přechod pro chodce je upraven dle vyhl. 398/2009 Sb. Před přechodem 

pro chodce je umístěna svislá dopravní značka IP 6 – Přechod pro chodce a vodorovné 

dopravní značení V 12e – Bílá klikatá čára. [7] 

 

Hlavní příjezdová komunikace navazuje na jednopruhovou komunikaci funkční skupiny C, 

která je koncipována jako komunikace objízdná (s vjezdy na jednotlivé stavební parcely)  a 

doprava na ní je vedena v jednom směru. Šířka této komunikace je z důvodu zklidnění 

dopravy a vytvoření parkovacích míst zúžená z 6,5 m na 4,25 m, a to za využití bočního 

zúžení – střídavým vložením vysazené plochy z  boku vozovky. Ve dvou úsecích je toto 

zúžení využito pro zřízení podélných parkovacích stání. Vjezd na tuto objízdnou komunikaci 

je upraven svislou dopravní značkou IP 4b – Jednosměrný provoz. Na této komunikaci se 

nacházejí dva přechody pro chodce, které jsou zvýrazněné vysazenou chodníkovou plochou, 

šířka přechodů je 4,0 m a délka je 4,25 m. Bezbariérový vstup na přechody pro chodce je 

upraven dle vyhl. 398/2009 Sb. Před přechody pro chodce je umístěna svislá dopravní značka 

IP 6 – Přechod pro chodce a vodorovné dopravní značení V 12e – Bílá klikatá čára. 

Komunikace se pak následně napojuje na hlavní dvoupruhovou komunikaci, před křižovatkou 

je umístěna svislá dopravní značka P4 – Dej přednost v jízdě! [14, 15, 16, 17, 18] 

 

Výjezd z řešeného území zpět na ul. R. Tomáška je upraven svislými dopravními značkami 

P3 – Konec hlavní pozemní komunikace, P6 – Stůj, dej přednost v jízdě a značkou IP 25b – 

konec zóny s dopravním omezením. 

 

5.2.1 Statická doprava 

 

Návrh statické dopravy vychází z předpokladu, že každý budoucí vlastník RD bude mít 

k dispozici min. 1  parkovací stání na vlastním pozemku. Na veřejných prostranstvích bylo 

dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6056 navrženo 9 podélných stání – 4 u víceúčelového sportoviště 

a 5 u dětského hřiště, z těchto pěti stání jsou 3 vyhrazená parkovací místa pro osoby 

doprovázející dítě v kočárku, šířka stání je 2,25 m a délka 6,75 m, u krajních stání je tato 

délka 7,75 m. [7, 12, 13] 

 

U víceúčelového sportoviště je dále navrženo 5 kolmých stání, z toho jedno je vyhrazeno pro 

vozidlo přepravující osobu těžce postiženou, nebo osobu těžce pohybově postiženou, na toto 

stání navazuje chodníkové těleso s nájezdovou rampou ve sklonu 1:8 (12,5 ) s varovným 
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pásem 400 mm. Rozměry tohoto parkovacího místa jsou š = 3,5 m, d = 6,5 m, ostatní kolmá 

stání jsou v délce 5,0 m s možností přesahu vozidla do travnatého pásu 0,5 m a šířky 2,5 m, 

krajní stání je rozšířeno na 2,75 m. [7, 12, 13] 

 

5.2.2 Komunikace pro pěší 

 

Při návrhu chodníkových těles a napojení těchto chodníků na přechody byla respektována 

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

využití staveb. Šířka chodníkových těles je navržena v šířce 2,25 m vč. silničního obrubníku. 

Povrch chodníkového tělesa je proveden ze zámkové dlažby CS – BETON typ AS04 CIHLA 

tloušťky 60 mm, barvy pískové. V místě realizace varovných a signálních pásů je tato dlažba 

zaměněna za betonovou zámkovou dlažbu s výstupky pravidelného tvaru pro signální, 

varovné a hmatné pásy dle TN TZÚS 12.03.04. Jako vodicí linie slouží zahradní obrubník CS 

– BETON GS03 – R umístěný na straně  RD. V místě vjezdů k rodinným domům je zámková 

dlažba barevně odlišená a tloušťka dlažby je 100 mm [7, 16] 

 

Skladba chodníkového tělesa: 

 

- zámková dlažba 60 mm, v místě vjezdů 100 mm 

- 30 mm štěrkopískový podsyp fr. 0-16 tl. 30 mm 

- 100 mm hutněný podsyp drcené kamenivo fr. 8-16 

- 100 mm hutněný podsyp drcené kamenivo fr. 16-32 

- 250 mm hutněný podsyp drcené kamenivo fr. 32-63 

- zhutněná pláň 

 

5.2.3 Komunikace pro motorová vozidla 

 

Skladba tělesa pozemních komunikací a parkovacích stání, je navržena dle normové skladby 

D1-N-1-IV-PII. Příčný sklon vozovky je navrhnut jako jednostranný se spádem 2%. Sklon 

zemní pláně je 3%. Maximální podélný sklon navržené komunikace je 8,5%, dle požadavku 

pro zóny s omezením rychlosti na 30 km/h. [16, 18] 
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Skladba tělesa komunikace: 

 

- 40 mm ABS II – Asfaltobeton, kvalitativní třída II 

- spojovací asfaltový postřik 0,7 kg/m
2
 

- 80 mm OKS I - Obalované kamenivo středozrnné, kvalitativní třída I 

- 150 mm MZK – Mechanicky zpevněné kamenivo 

- 150 mm ŠD - Štěrkodrť 

 

5.2.4 Rozhledové poměry 

 

Navržené dopravní řešení má pouze dvě místa, kde dochází ke křížení komunikací. V těchto 

místech byly ověřeny rozhledové poměry pomocí rozhledových trojúhelníků, navržených dle 

ČSN 736102, délka rozhledu vlevo 47,0 m a vpravo 40,0 m. V obou křižovatkách rozhledové 

poměry vyhovují. [14, 15] 

 

Taktéž byly ověřeny rozhledové poměry na třech přechodech pro chodce, a to dle              

ČSN 73 6110, kdy délka rozhledu při rychlosti přijíždějícího vozidla 30 km/h je 30 m, i tyto 

rozhledové poměry vyhovují. Rozhledové trojúhelníky jsou zakresleny do v. č. 13, návrh 

dopravní infrastruktury. [14, 15, 18] 

 

5.3. Návrh technické infrastruktury 

 

Při návrhu technické infrastruktury bylo vycházeno ze současného stavu vedení inženýrských 

sítí v dané lokalitě a z plánovaného návrhu vedení těchto sítí dle nového územního plánu v. č. 

10. V dané lokalitě jsou vedeny sítě inženýrských sítí s dostatečnou kapacitou médií pro 

napojení řešené lokality. [2, 11] 

  

Přes řešené území prochází nadzemní vedení vysokého napětí VN 22 kV, které bude nutno 

přeložit v úseku cca 200 m do země. Dále je v návrhu počítáno s přeložkou jednotné 

kanalizace DN 300 v délce cca 50 m, nacházející se v jihozápadní části řešené lokality, a to do 

vhodnější trasy. Návrh sítí technické infrastruktury byl prováděn dle ČSN 73 6005,           

ČSN 73 7505, TP 103 a také dle vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí. Trasy 

vedení inženýrských sítí jsou patrné na v. č. 11 a na detailu inženýrských sítí v. č. 12. 
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5.3.1 Zásobování vodou 

 

V okolí řešené lokality jsou vedeny stávající vodovodní řady litina DN 100. Podstatná část, 

což je 18 nově navržených rodinných domů, je napojena na koncovou větev vodovodního 

řadu DN 100, která se nachází v západní části řešeného území. Pomocí spojek a tvarovek je 

napojen nově navržený vodovodní řad z trub HDPE D 125 x 11,4 SDR 11, který je 

koncipován jako okružní. Navržená dimenze vodovodního řadu počítá s využitím vodovodu 

pro požární účely, za tímto účelem budou na vodovodu osazeny požární hydranty. Detail 

napojení jednotlivých nemovitostí je vykreslen na v. č. 12. Jednotlivé rodinné domy jsou 

napojeny pomocí vodovodních přípojek z trub HDPE D 32 x 3,0 SDR 11. V komunikaci u 

vodovodního řadu je osazeno šoupátko se zemní teleskopickou soupravou a poklopem, od 

tohoto šoupátka vede vodovodní přípojka do vodoměrné šachty umístěné na pozemcích 

jednotlivých RD, ve vodoměrné šachtě je umístěna vodoměrná sestava. [2] 

 

Zbylé 4 rodinné domy v jižní části lokality a stávající rodinný dům jsou napojeny přímo na 

stávající vodovodní řad litina DN 100. Samostatné napojení těchto RD se týká taktéž – 

jednotné kanalizace a NTL plynovodu. Celková délka nově navrženého vodovodního řadu je 

600 m. 

 

Vodovodní potrubí bude ukládáno s min. krytím 1,5 m do hloubené rýhy na lože tl. 0,15 m, 

obsyp bude do výšky 0,3 m nad potrubím. Obsyp i podsyp bude proveden prohozeným 

výkopkem, který bude zbaven zrn většího průměru než 63 mm a bude zbaven ostrohranných 

zrn. Na obsyp bude uložena výstražná fólie. Trasa vody bude vyznačena signalizačním 

vodičem. Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace nebo chodníku bude zasypán 

nesedavým vytěženým materiálem nebo struskou. Výkopy mimo komunikace budou 

zasypány tříděným vytěženým materiálem. Zásyp rýhy musí být vždy řádně po vrstvách 

zhutněn. 

 

Před zahájením zemních prací je nutno požádat veškeré dotčené správce sítí o jejich vytyčení 

na místě samém. O vytyčení je pak nutno provést písemný záznam. Poloha dotčených sítí pak 

bude ověřena ručně kopanou sondou. Při zemních pracích je nutno dodržet podmínky 

uvedené v jednotlivých vyjádřeních správců sítí. Výkop rýhy bude zapažený pažením 

příložným. Křížení a souběh bude řešeno dle ČSN 73 6005. [2, 12] 
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5.3.2 Výpočet potřeby pitné vody a návrh dimenze potrubí 

 

- 18 RD napojováno na nově navržený vodovodní řad 

-  4 nové + 1 stávající RD napojeny na stávající vodovodní řad DN 100, který kapacitně 

vyhovuje 

- Počet osob v RD: 4 

- Celkem osob: 18 * 4 = 72 Pi 

- Specifická potřeba na jednoho obyvatele: qspec = 35 + 1 = 36 m
3
/rok 

- Součinitel denní nerovnoměrnosti: kd = 1,35 (pro 5000 – 20 000 obyvatel) 

- Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 1,8 

- Rychlost proudění vody: v = 1,5 m
3
/sec 

- Potřeba požární vody: pv = 0,01 m
3
/sec 

 

Výpočet průměrné denní potřeby vody Qp: 

 

Qp = Pi * qspec/365 = 72 * 36/365 = 7,1 m
3
/den 

 

 

Výpočet maximální denní potřeby vody Qmaxd: 

 

Qmaxd = Qp * kd = 7,1 * 1,35 = 9,6 m
3
/den 

 

 

Výpočet maximální hodinové potřeby vody Qmaxh: 

 

Qmaxh = 1/24 * Qmaxd * kh =  1/24 * 9,6 * 1,8 = 0,72 m
3
/hod 

 

 

Návrh DN: 

 

Q = pv + (Qmaxh /3600) = 0,01 + (0,72/3600) = 0,0102 m
3
/sec 

 

D = 
5,1*

*4



Q
 =

5,1*

0102,0*4


= 0,093 m = 93 mm 

 

 

Je navrženo  vodovodní potrubí DN 100. 

 

5.3.3 Odkanalizování území 

 

V okolí dané lokality se nachází pouze soustavná síť jednotné kanalizace, která odvádí 

splaškové a dešťové odpadní vody od jednotlivých objektů obytné a průmyslové zástavby na 
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centrální mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod, která je technologicky 

rekonstruována a kapacitně navržena pro 9 500 EO. Na stokový systém je napojeno 85  

obyvatel města. V lokalitách, které nejsou připojeny na stokový systém ČOV jsou odpadní 

vody akumulovány v žumpách. V současné době probíhá dokončení systému odkanalizování 

území města Studénky s napojením na centrální čistírnu odpadních vod. [11] 

 

Dle územního plánu v místech založeného systému odkanalizování území a čištění odpadních 

vod budou nové stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť. S dešťovými vodami bude 

nakládáno v souladu s platnou legislativou, bude preferována akumulace dešťových vod za 

účelem dalšího využití, resp. retence s řízeným vypouštěním, případně vsakování dešťových 

vod do terénu. [2, 11] 

 

V řešeném území navrhuji novou jednotnou kanalizační síť DN 400, provedenou z plastového 

potrubí PVC KG, kanalizace je vedena gravitačně vedena z nadmořské výšky cca             

237,5 m.n.m. ke stávajícímu kanalizačnímu sběrači jednotné kanalizace DN 800, místo 

napojení (výšková kóta terénu) je cca 236,5 m.n.m. 

 

V prvotní fázi navrhování jednotné kanalizace bylo uvažováno se zasakováním dešťových 

vod od jednotlivých RD na pozemcích, avšak z důvodu zvýšené hladiny podzemních vod 

nebylo toto řešení vhodné. Jako řešení pro hospodárné nakládání s dešťovými vodami 

nakonec byla zvolena akumulace dešťových vod, které budou zpětně využívány jako 

zálivková a užitková voda pro jednotlivé rodinné domy. Pro výpočet velikosti akumulačních 

nádrží byl použit výpočetní program fy. ASIO spol. s r.o. a dle tohoto výpočtu byla navržena 

zemní akumulační nádrž AS-REWA kombi 3 EOZ, válcového tvaru o objemu 2,84 m
3
, 

výpočet a prospekt akumulační nádrže je přílohou diplomové práce. Tato akumulační nádrž 

bude umístěna v zemi u každého rodinného domu, přepad z nádrže bude zaústěn do revizní 

šachty umístěné taktéž na pozemku RD. Do této revizní šachty bude také svedena splašková 

kanalizace z RD. Z této šachty budou splaškové vody svedeny do jednotné kanalizace        

DN 400, která je umístěna uprostřed jízdního pruhu komunikace a v nezpevněných zelených 

plochách. Trasa kanalizace vč. revizních šachet je patrna z v. č. 11, umístění a propojení 

akumulačních jímek je znázorněno v detailu na v. č. 12. Celková délka nově navržené 

jednotné kanalizace je 630 m. Kanalizační šachty jsou umístěny vždy při změně směru 

potrubí a po max. 50 m. Šachty budou typizované DN 1000, osazené poklopy, umožňující 

bezpečné pojíždění automobily. [2, 12] 



 37 

Plastové potrubí PVC KG bude uloženo do pískového lože tl. 0,15 m a obsypáno pískovým 

obsypem do výšky 0,3 m nad povrchem roury. Manipulace a pokládání trub musí být v 

souladu s technickými předpisy výrobce potrubí. Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace 

bude zasypán nesedavým vytěženým materiálem nebo struskou. Výkopy mimo komunikace 

budou zasypány tříděným vytěženým materiálem. Zásyp rýhy musí být vždy řádně po 

vrstvách zhutněn. V rámci výkopových prací je nutné provést řádnou stabilizaci dna rýhy, aby 

nedocházelo k následnému sedání a tím změnám ve spádu kanalizace. [2] 

 

Před zahájením zemních prací je nutno požádat veškeré dotčené správce sítí o jejich vytyčení. 

O vytyčení je pak nutno provést písemný záznam. Poloha dotčených sítí pak bude ověřena 

ručně kopanou sondou. Při zemních pracích je nutno dodržet podmínky uvedené v 

jednotlivých vyjádřeních správců sítí. Po vytyčení a ověření poloh stávajících sítí je možno 

zahájit stavební a montážní práce. Výkop rýhy bude zapažený pažením příložným. Souběh a 

křížení bude řešeno dle ČSN 73 6005. [12] 

 

5.3.4 Výpočet dimenze potrubí jednotné kanalizace 

 

Výpočet splaškových vod 

 

Předpokladem pro výpočet je, že množství vypouštěných splaškových vod je rovno množství 

potřeby pitné vody. 

- Množství vypouštěných splaškových vod: Qs = Qp =  7,1 m
3
/den 

- Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti: kmax = 6,3 (pro 75 připoj. obyvatel) 

 

Maximální produkce splaškových vod Qmax: 

 

Qmax = (Qs/24) * kmax = (7,1/24) * 6,3 = 1,86 m
3
/hod = 0,52 l/s 

 

 

Návrhová hodnota Qnspl: 

 

 Qnspl = 2 * Qmax = 2 * 0,52 = 1,04 l/s  
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Výpočet dešťových vod 

 

Tab.1 – Redukovaná plocha povrchů  

 

Povrch Součinitel odtoku  Plocha A [ha] 
Redukovaná plocha 

Ared [ha] 

Střechy RD 0,9 0,1782 0,16038 

Vozovka, chodníky, 

zpevněné plochy RD 
0,8 0,567 0,4536 

Víceúčelové 

sportovní hřiště 
0,8 0,072 0,0576 

Travnaté plochy 0,1 1,6828 0,16828 

Redukovaná plocha 

celkem  Ared 
  0,83986 [ha] 

 

 

- Součinitel směrodatného deště q = 120 l/ha/s (platí pro 15 minutový přívalový déšť) 

-  Ared = 0,83986 

 

Návrhová hodnota Qd: 

 

Qd = Ared* q = 0,83986 * 120 = 100,78 l/s 

 

 

Návrh DN jednotné kanalizace: 

 

 

D =


)(*4 dnspl QQ 
 = 



310*)78,10004,1(*4 
= 0,360 m = 360 mm 

 

 

Je navržena jednotná kanalizace DN 400. 

 

5.3.5 Plynovod 

 

V blízkosti řešené lokality vedou stávající plynovodní NTL plynovodní řady PE-80 DN 110 a 

ocel DN 80. Řešenou lokalitu na oba dva plynovodní řady, a to z důvodu zajištění 

minimálního výkyvu tlaku zemního plynu v potrubí. Nově navržený plynovodní řad DN 100 

je proveden jako okruhový z PE-80 DN 110. Objekty jednotlivých rodinných domů jsou 

napojeny z tohoto řadu pomocí plynovodních přípojek, které jsou vedeny do plynoměrové 
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skříně umístěné v hranici pozemku, kde je osazen plynoměr a kulové kohouty bez regulátoru 

tlaku plynu. Z plynoměrové skříně je dále rozvod veden do objektu RD. Celková délka nově 

navrženého NTL plynovodního řadu je 680 m. 

 

V nejnižších místech plynovodního řadu budou osazeny odvodňovací armatury, v nejvyšších 

odvzdušňovací armatury, dále budou osazeny armatury pro provádění kontroly plynovodního 

potrubí. Plynovodní potrubí bude ukládáno s min. krytím 0,8 m do hloubené rýhy na lože tl. 

0,15 m, obsyp bude do výšky 0,3 m nad potrubím. Obsyp i podsyp bude proveden 

štěrkopískem. Na obsyp bude uložena výstražná fólie. Trasa plynovodu bude vyznačena 

signalizačním vodičem. Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace nebo chodníku bude 

zasypán nesedavým vytěženým materiálem nebo struskou. Výkopy mimo komunikace budou 

zasypány tříděným vytěženým materiálem. Zásyp rýhy musí být vždy řádně po vrstvách 

zhutněn. Před zahájením zemních prací je nutno požádat veškeré dotčené správce inž. sítí o 

jejich vytyčení na místě samém. O vytyčení je pak nutno provést písemný záznam. Poloha 

dotčených sítí pak bude ověřena ručně kopanou sondou. Při zemních pracích je nutno dodržet 

podmínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních správců sítí. Křížení a souběh bude řešeno dle 

ČSN 73 6005. [12] 

 

5.3.6 Výpočet potřeby plynu a dimenze plynovodního potrubí 

 

- Qh maximální hodinová potřeba plynu 

- P = 18 RD napojováno na navržený plynovodní NTL řad  

- 4 nové + 1 stávající RD napojeny na stávající plynovodní řad, který kapacitně 

vyhovuje 

- qivař = 1,2 m3/hod - příkon plynového sporáku  

- qituv = 2,1 m3/hod - příkon plynového ohřívače TUV 

- qitop = 2,5 m3/hod - příkon plynového kotle pro vytápění RD 

- k1 = koeficient současnosti pro vaření a ohřev TUV 

- k2 = koeficient současnosti pro vytápění 

 

k1 = 1/ln (P+16) = 1/ln (18+16) = 0,284 

k2 = 1/P
0,1 

= 1/18
0,1 

= 0,75 
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Vaření: 

 

Qh1 = qivař * k1 * Pvař  = 1,2 * 0,284 * 18 = 6,13 m
3
/hod 

 

 

Příprava TUV: 

 

Qh2 = qituv * k1 * Ptuv  = 2,1 * 0,284 * 18 = 10,74 m
3
/hod 

 

 

Vytápění: 

 

Qh3 = qitop * k2 * Ptop  = 2,5 * 0,75 * 18 = 33,75 m
3
/hod 

 

 

Maximální hodinová potřeba plynu: 

 

Qh = Qh1 + Qh2 + Qh3 = 6,13 + 10,74 + 33,75 = 50,62 m
3
/hod 

 

 

Návrh DN: 

 

- K = konstanta 13,8 pro zemní plyn 

- L = 680 m – délka úseku plynovodu 

- Tlak v NTL plynovodu 2 – 5 kPa 

- Pz – počáteční pracovní přetlak plynu (kPa) 

- Pk – koncový pracovní přetlak plynu (kPa) 

 

D = K * 8,4
22

82,1

)100()100(

*

 kz PP

LQ
 = 13,8 * 8,4

22

82,1

)1001,2()1005,2(

680*62,50


= 94,98 mm 

 

Je navržen NTL plynovod DN 100. 

 

5.3.7 Zásobování elektrickou energií 

 

V řešeném území se nachází vedení nízkého napětí, přes danou lokalitu prochází nadzemní 

vedení VN 22 kV, které v navrhované variantě překládám do travnatého pásu vedeného 

rovnoběžně s trasou nově navržené komunikace, která kopíruje současnou trasu nadzemního 

vedení VN. U přeloženého vedení v délce cca 200 m bude nově vzniklé ochranné pásmo činit 

pouze 1 m po obou stranách kabelu kabelové trasy. Na sloupech VN, mezi kterými bude 

provedeno přeložení VN do země, se musí provést úpravy pro spolehlivé přenesení tahových 
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sil, které budou vznikat po přerušení části nadzemního vedení VN. Při přeložce vysokého 

napětí do země je rovněž navržena realizace nové sloupové trafostanice o výkonu 160 kVA, 

která by sloužila pouze pro nově navrženou zástavbu RD a která bude umístěna v blízkosti 

vjezdu do řešeného území. Rozvody NN z této trafostanice budou provedeny zemním 

kabelem, taktéž bude z této trafostanice proveden zemní rozvod veřejného osvětlení, které je 

řešeno výbojkovými svítidly se zdroji SHC, instalovanými na výložnících umístěných na 

ocelových silničních osvětlovacích stožárech. Rozmístění veřejného osvětlení je provedeno 

rovnoměrně podél všech pěších i pozemních komunikací v lokalitě, přičemž je dodržena 

doporučená vzdálenost mezi svítidly stanovená výrobcem na 30 metrů. Zapnutí a vypnutí  

osvětlení bude prováděno  pomocí soumrakového spínače. Trasa NN a VO je patrná z v. č. 11 

a v. č. 12. Jednotlivé domy budou napojeny domovní přípojky NN, které budou vedeny z 

elektroměrné skříně umístěné v hranici pozemku. Celková délka nově navrženého vedení NN 

je 590 m a vedení veřejného osvětlení je 670 m. [12] 

 

Kabely budou ukládány s min. krytím NN 0,35 m (ve vozovce 1,0 m), VO 0,6 m (ve vozovce 

1,0 m) a VN 1,0 m, do hloubené rýhy na lože tl. 0,15 m, budou uloženy v terénu i pod 

zpevněnými plochami v korugovaných chráničkách pro ochranu proti mechanickému 

poškození, obsyp bude do výšky 0,3 m nad kabelem. Obsyp i podsyp bude proveden 

štěrkopískem. Na obsyp bude uložena výstražná fólie. Zbytek výkopu do úrovně pláně 

komunikace nebo chodníku bude zasypán nesedavým vytěženým materiálem nebo struskou. 

Výkopy mimo komunikace budou zasypány tříděným vytěženým materiálem. Zásyp rýhy 

musí být vždy řádně po vrstvách zhutněn. Před zahájením zemních prací je nutno požádat 

veškeré dotčené správce sítí o jejich vytyčení na místě samém. O vytyčení je pak nutno 

provést písemný záznam. Poloha dotčených sítí pak bude ověřena ručně kopanou sondou. Při 

zemních pracích je nutno dodržet podmínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních správců sítí. 

Křížení a souběh bude řešeno dle ČSN 73 6005. [12] 

 

5.3.8 Výpočet potřeby elektrické energie 

 

- 22 RD napojováno na navrženou sloupovou trafostanici (v řešené lokalitě 23 RD) 

- Stupeň elektrifikace B2 = 7,00 kW/b.j. (uvažováno případné vaření a ohřev TUV) 

- ßni = 0,4 soudobost pro 22 b.j. ve skupině 

- pro stupeň elektrifikace B2, platí: - max. počet 30-33 b.j. na 1 TS o výkonu 160 kVA 

       - max. počet 48-52 b.j. na 1 TS o výkonu 250 kVA 
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Celkem: 

 

 

1 kW = 1,25 kVA 

 

Pb = Σ Pbi × ßni = 22 * 7 * 0,4 = 61,6 kW * 1,25 = 77 kVA 

 

Pro řešenou lokalitu je navržena sloupová trafostanice o výkonu 160 kVA. 

 

5.3.9 Sdělovací vedení 

 

Stávající sdělovací vedení O2 Czech Republic a.s., je vedeno jak volným vedením tak i 

zemním vedením ve zpevněných i nezpevněných plochách. V řešené lokalitě budou nově 

provedeny zemní rozvody sdělovacích kabelů v celkové délce 770 m. Kabely budou ukládány 

s min. krytím 0,4 m (ve vozovce 0,9 m), do hloubené rýhy na lože tl. 0,15 m, obsyp bude do 

výšky 0,3 m nad kabelem. Obsyp i podsyp bude proveden štěrkopískem. Na obsyp bude 

uložena výstražná fólie, křížení a souběh bude řešeno dle ČSN 73 6005 a dle podmínek 

správce sítě O2 Czech Republic a.s. 

 

5.4. Návrh ploch veřejných prostranství a zeleně 

 

V řešené lokalitě jsou navrženy dvě plochy veřejných prostranství. První plocha o celkové 

velikosti 1400 m
2
 respektuje územní plán, druhá plocha o výměře 1910 m

2
 je navržena v 

severní části řešené oblasti v blízkosti železniční trati. Byl kladen důraz na dostatečné 

ozelenění ploch veřejných prostranství, u plochy umístěné v severní části tvoří zeleň zároveň 

ochrannou clonu proti hluku vznikajícího z projíždějící regionální vlakové soupravy, která 

daným územím projíždí 2 x za hodinu, v nočních hodinách 22
00

 – 4
00

 na této trati není žádný 

provoz. Situování a řešení těchto ploch je patrné z výkresů č. 07, 08 a 09 

 

5.4.1 Plocha veřejných prostranství – "západní" 

 

Tato plocha o výměře 1400 m
2
 je územním plánem určena jako plocha PV - plochy veřejných 

prostranství. Na této ploše je navrženo dětské hřiště, které svým zaměřením zapadá do 

zvolené koncepce zástavby dané lokality s předpokladem bydlení rodin s dětmi. Celé dětské 

hřiště je oploceno drátěným poplastovaným pletivem  výšky 1,8 m. Přístup do areálu je přes 
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vstupní branku po chodníkovém tělese, které navazuje na přechod pro chodce a vodorovná 

parkovací stání, z nichž jsou 3 vyhrazená parkovací místa pro osoby doprovázející dítě v 

kočárku. 

  

Před vstupem do areálu je umístěn stojan na kola. Po vstupu do areálu jsou po levé a pravé 

straně chodníkového tělesa, které je vedeno přibližně středem areálu, rozmístěny herní prvky. 

Kolem herních prvků jsou navrženy dopadové plochy. Skladba dopadových ploch  bude 

určena dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177, dle max. pádové výšky uvedené v produktových 

listech jednotlivých herních prvků, které jsou součástí přílohy diplomové práce. Výrobcem 

herních prvků je firma HŘIŠTĚ, s.r.o. se sídlem Zábrdovická 2, Brno-Židenice. Součástí 

areálu je také veřejné osvětlení, stoly s lavicemi, šestiboký altán a  koše na odpadky. [3, 21] 

 

Zeleň dětského hřiště  

 

Zeleň dětského hřiště tvoří parkový trávník, vzrostlé stromy a solitérní keře 

 

Parkový trávník – jeho realizace bude provedena na určených plochách, které budou 

vytvořeny po provedení terénních úprav. Jedná se o klasické založení parkového trávníku, 

běžné odstranění plevelů neselektivním listovým herbicidem. V parkové travní směsi bude 

zastoupena - kostřava červená krátce výběžkatá, kostřava ovčí, psineček obecný, lipnice luční. 

 

Navržené výsadby - jsou tvořeny výsadbami vzrostlých stromů, solitérních keřů a skupin 

keřů. Základním funkčním prvkem zeleně jsou listnaté stromy. Navržené spektrum druhů i 

kultivarů odpovídá podmínkám stanoviště, je v souladu s celkovým záměrem na vytvoření 

podmínek pro oddech návštěvníků dětského hřiště a snížení působení rušivých elementů 

z okolní zástavby.  

 

K výsadbě jsou navrženy tyto druhy dřevin:  

 

Stromy: 

Jsou nositelem funkcí zeleně v daném prostoru, tvoří základ navržených úprav. 

 

Acer platanoides  - javor mléč 
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Tilia platyphylla  - lípa velkolistá 

Solitérní keře: 

Kromě stromů jsou k výsadbě navrženy i solitérní nejedovaté keře, které budou vysazené jako 

vzrostlé sazenice a okamžitě po výsadbě doplní a dotvoří řešené území.  

 

Cornus kousa  Teutonia - dřín japonský 

Aronia arbutifolia  - temnoplodec 

Hippophae rhamnoides - rakytník řešetlákový 

 

5.4.2 Plocha veřejných prostranství – "severní"  

 

Na této ploše o výměře 1910 m
2
 je navržena realizace víceúčelového sportovního hřiště 

CAVEA o rozměrech 18,5 x 40,0 m, výrobcem je taktéž firma HŘIŠTĚ, s.r.o. se sídlem 

Zábrdovická 2, Brno-Židenice. Toto víceúčelové sportoviště splňuje požadavky normy ČSN 

EN 1176 - Dětská hřiště a je v souladu s normou EN 15312 - Veřejně přístupná víceúčelová 

sportovní hřiště. Hřiště je ohraničeno 4,0 m vysokým oplocením s tlumiči pro odhlučnění a 

vyrábí se v libovolných velikostech. U sportovního hřiště je realizováno podélné i kolmé 

parkovací stání s vyhrazeným stáním pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo 

osobu těžce pohybově postiženou. Na toto stání navazuje chodníkové těleso s nájezdovou 

rampou ve sklonu 1:8 (12,5 ) s varovným pásem 400 mm. Vstup do víceúčelového 

sportoviště je z chodníkového tělesa, které navazuje na přechod pro chodce a parkovací stání. 

[3, 7, 21] 

 

I když hřiště není ideálně orientováno vzhledem k oslunění S-J, dané umístění v kombinaci    

s ochrannou zelení nejlépe splní požadavek na využití daného pozemku, který je v blízkosti 

železniční trati. Zatravněné plochy v pravé části tohoto veřejného prostranství mohou sloužit 

v zimních měsících jako deponie sněhu z komunikací. [10] 

 

Zeleň severní plochy veřejného prostranství 

 

Zeleň severní plochy veřejného prostranství tvoří parkový trávník, vzrostlé stromy a solitérní 

keře. Parkový trávník – jeho realizace bude provedena na určených plochách, které budou 

vytvořeny po provedení terénních úprav. Jedná se o klasické založení parkového trávníku. 
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Navržené výsadby - jsou tvořeny výsadbami vzrostlých stromů, solitérních keřů a skupin 

keřů.  Základním funkčním prvkem zeleně jsou jehličnaté stromy. Navržené spektrum druhů i 

kultivarů odpovídá podmínkám stanoviště, je v souladu s celkovým záměrem na vytvoření 

podmínek pro návštěvníky víceúčelového hřiště a hlavně působí kladně na snížení hladiny 

hluku a prašnosti z železniční trati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 - Víceúčelové sportoviště CAVEA [21] 

 

K výsadbě jsou navrženy tyto druhy dřevin: 

 

Stromy: 

Picea abies   - smrk obecný 

Picea pungens   - smrk pichlavý (stříbrný) 

Tilia platyphylla  - lípa velkolistá 

 

 

 



 46 

Solitérní keře: 

Cornus florida   - dřín květnatý 

Ligustrum vulgare  - ptačí zob obecný 

Viburnum farrerii  - kalina vonná 

Syringa ´Madame Lemoine´ - šeřík 

 

5.4.3 Výsadba a údržba zeleně 

 

Stromy - pro výsadbu budou použity vysoce kvalitní vzrostlé sazenice                                    

(o obvodu kmínku 14 - 16 cm), s dobře dostatečným a dobře prokořeněným balem, sazenice 

musí mít průběžný terminál a dobře založenou korunku. Výsadba stromů bude provedena se 

70 % výměnou půdy, doplněnou o přípravek, který zvyšuje nasáklivost půdy. Sazenice budou 

ukotveny třemi kůly s úvazkem. Pro omezení výparu a možné poškození mrazem v prvních 

letech po výsadbě, budou kmeny nově vysazených dřevin bandážovány - obaleny vrstvou 

rákosové rohože. Po výsadbě bude upravena výsadbová mísa a provedena důkladná zálivka. 

Na povrch stromové mísy bude rovnoměrně rozprostřen mulč v tl. 8-10 cm - vhodným 

materiálem v tomto případě je kompostovaná hrubá mulčovací borka nebo štěpka. 

 

Solitérní keře - budou mít minimální výšku 125 - 150 cm, dále pak dostatečný a dobře 

prokořeněný bal a také typický habitus pro daný druh. Výsadba bude provedena s 60% 

výměnou půdy, doplněnou o přípravek, který zvyšuje nasáklivost půdy. V období po výsadbě 

bude u všech zajištěna intenzivní zálivka, z toho 1x ihned po výsadbě a aplikováno hnojivo s 

postupným uvolňováním živin. 

 

Navržené sadové úpravy umožní efektivní provádění údržby zeleně. Je však nezbytně nutné, 

aby tato následná péče byla systematicky a odborně prováděna, jinak budou vynaložené 

prostředky na realizaci prvků zeleně v dané lokalitě znehodnoceny. Následná péče se týká 

vysazených stromů, solitérních keřů, keřových skupin a trávníkových ploch. V rámci následné 

péče o vysazené stromy se jedná o výchovný řez v korunce, případné odstranění poškozených 

nebo suchých částí, odplevelení výsadbové jamky, nakypření včetně doplnění mulče. U 

solitérních keřů se jedná o tatáž opatření - odstranění poškozených nebo suchých částí, 

odplevelení výsadbové jamky, nakypření včetně doplnění mulče, odvezení odpadu. U skupin 

keřů jde o odstranění poškozených částí, odplevelení plochy záhonů, doplnění mulče.  

Samozřejmě je nutné v období sucha počítat s pravidelnou zálivkou.  
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6. Návrh typu RD 

 

6.1. Podmínky územního plánu 

 

Dle nového územního plánu města Studénky je řešené území určeno pro plochy BI – plochy 

bydlení v rodinných domech. Podmínky prostorového uspořádání včetně základních 

podmínek ochrany krajinného rázu jsou: [11] 

 

- výšková regulace hladiny zástavby: nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví 

- rozmezí výměr pro vymezení stavebních pozemků: nestanovuje se 

- intenzita využití stavebních pozemků – koeficient zastavění: nestanovuje se 

- intenzita využití pozemků - a) koeficient zeleně: minimálně 0,5 

- b) koeficient budov: maximálně 0,3[11] 

 

6.2. Typ rodinného domu 

 

Dle výše uvedených podmínek, které jsou přílohou diplomové práce a po posouzení okolní 

stávající zástavby, kterou tvoří rodinné domy převážně se sedlovou střechou a zohledněním 

velikosti navržených stavebních pozemků, jsou navrženy pro zástavbu rodinné domy s těmito 

základními parametry: 

 

- zastavěná plocha přibližně  80 -100 m
2
 

- dvě nadzemní podlaží, přičemž 2. NP bude řešeno jako obytné podkroví 

- střecha domů sedlová 

- vedle RD bude realizováno parkovací stání – otevřené, zastřešené nebo garáž 

 

Jako vhodný se jeví např. katalogový dům Styl 1 – firmy G SERVIS CZ, s.r.o. Rozměry a 

dispozice RD je přílohou diplomové práce. [3, 10, 22]  
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Obr. 23 - Rodinný dům – Styl 1 [22] 

 

 

 

7. Ekonomické porovnání variant 

 

Pro stanovení ekonomického porovnání investičních nákladů jednotlivých variant byly 

použity ukazatele průměrné ceny na účelovou měrnou jednotku (m
3
 obestavěného prostoru, 

m
2
 komunikace a plochy, bm liniové stavby) podle ÚRS a RTS. Výsledné ceny u jednotlivých 

položek jsou adekvátně zaokrouhleny a jsou uváděny bez DPH. [23, 24] 

 

7.1. Orientační propočet varianty č. 1 

 

Tab.2 - Navrhované objekty var. č. 1 

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Rodinné domy 23 m
3
 13340 4622,- 61.657.000,- 

Pozemky (bez inž. sítí) 23 m
2
 25737 550,-   14.155.000,- 

 

 

Cena celkem za budovy a pozemky               75.812.000,- 
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Tab.3 - Komunikace a zpevněné plochy var. č. 1 

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Komunikace - kryt 

asfaltový beton 
- m

2
 3900 2166,- 8.447.000,- 

Parkoviště - kryt 

asfaltový beton 
- m

2
 180 2166,-    390.000,- 

Chodníkové tělesa - 

zámková dlažba 6 cm 
- m

2
 1339 1147,- 1.536.000,- 

 

Cena celkem za komunikace, parkovací plochy a chodníky           10.373.000,- 

 

 

Tab.4 - Technická infrastruktura var. č. 1  

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Vodovod DN 100 - bm 410 2454,- 1.006.000,- 

Kanalizace DN 400 - bm 480 5518,- 2.649.000,- 

Kanalizační šachta 10 ks 10 8900,-     89.000,- 

Dešťové šachty 24 ks 24 8750,-    210.000,- 

Plynovod DN 100 - bm 410 2473,- 1.014.000,- 

El. vedení NN - bm 410 1180,- 484.000,- 

El. vedení VN - bm - - - 

Trafostanice - ks - - - 

Veřejné osvětlení vč. 

stožárů v = 6 m 
- bm 620 1425,- 884.000,- 

Sdělovací vedení - bm 480 248,- 119.000,- 

 

Cena celkem za technickou infrastrukturu                  6.455.000,- 

 

 

Tab.5 - Dětské hřiště a sportoviště var. č. 1 

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Herní sestavy 1 soubor 1 300.000,-     300.000,- 

Mobiliář 1 soubor 1 22.000,-      22.000,- 

Šestiboký altán 1 ks 1 65.000,-      65.000,- 

Víceúčel. sportoviště - ks - - - 

 

Cena celkem za dětské hřiště a sportoviště                      387.000,- 
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Tab.6 - Zeleň var. č. 1 

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Založení trávníků 1 m
2
 980 92,- 90.000,- 

Okrasné dřeviny 6 ks 6 5380,- 32.000,- 

Okrasné keře 13 ks 13 1150,- 15.000,- 

 

Cena celkem za zeleň                        137.000,- 

 

Celková rekapitulace nákladů (Kč) varianty č. 1 

 

Cena celkem za budovy a pozemky       75.812.000,- 

Cena celkem za komunikace, parkovací plochy a chodníky         10.373.000,- 

Cena celkem za technickou infrastrukturu                       6.455.000,- 

Cena celkem za dětské hřiště a sportoviště                          387.000,- 

Cena celkem za zeleň                             137.000,- 

 

Mezisoučet                    93.164.000,- 

 

Projektové práce a průzkumné práce 3,86 % z celkové ceny   3.596.000,- 

Náklady na umístění stavby 3 % z celkové ceny     2.794.000,- 

Rezerva 7 % z celkové ceny        6.522.000,- 

Celková orientační cena na realizaci varianty č. 1 činí bez DPH    106.076.000,- Kč 

 

7.2. Orientační propočet varianty č. 2 

 

Tab.7 - Navrhované objekty var. č. 2 

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Rodinné domy 23 m
3
 13340 4622,- 61.657.000,- 

Pozemky (bez inž. sítí) 23 m
2
 23690 550,-   13.030.000,- 

 

Cena celkem za budovy a pozemky               74.687.000,- 
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Tab.8 - Komunikace a zpevněné plochy var. č. 2 

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Komunikace - kryt 

asfaltový beton 
- m

2
 2665 2166,- 5.772.000,- 

Parkoviště - kryt 

asfaltový beton 
- m

2
 180 2166,-    390.000,- 

Chodníkové tělesa - 

zámková dlažba 6 cm 
- m

2
 844 1147,- 968.000,- 

 

Cena celkem za komunikace, parkovací plochy a chodníky         7.130.000,- 

 

 

Tab.9 - Technická infrastruktura var. č. 2  

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Vodovod DN 100 - bm 310 2454,-    761.000,- 

Kanalizace DN 400 - bm 460 5518,- 2.538.000,- 

Kanalizační šachta 9 ks 9 8900,-     80.000,- 

Dešťové šachty 16 ks 16 8750,-    140.000,- 

Plynovod DN 100 - bm 320 2473,-   791.000,- 

El. vedení NN - bm 310 1180,- 366.000,- 

El. vedení VN - bm 340 1392,- 473.000,- 

Trafostanice - ks - - - 

Veřejné osvětlení vč. 

stožárů v = 6 m 
- bm 410 1425,- 584.000,- 

Sdělovací vedení - bm 320 248,-   79.000,- 

 

Cena celkem za technickou infrastrukturu                  5.812.000,- 

 

 

Tab.10 - Dětské hřiště a sportoviště var. č. 2 

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Herní sestavy 1 soubor 1 300.000,-     300.000,- 

Mobiliář 1 soubor 1 22.000,-      22.000,- 

Šestiboký altán 1 ks 1 65.000,-      65.000,- 

Víceúčel. sportoviště 1 ks 1 1.280.000,- 1.280.000,- 

 

Cena celkem za dětské hřiště a sportoviště                   1.667.000,- 
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Tab.11 - Zeleň var. č. 2 

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Založení trávníků 2 m
2
 2150 92,- 198.000,- 

Okrasné dřeviny 28 ks 28 5380,- 151.000,- 

Okrasné keře 34 ks 34 1150,-   39.000,- 

 

Cena celkem za zeleň                        388.000,- 

 

Celková rekapitulace nákladů (Kč) varianty č. 2 

 

Cena celkem za budovy a pozemky       74.687.000,- 

Cena celkem za komunikace, parkovací plochy a chodníky           7.130.000,- 

Cena celkem za technickou infrastrukturu                        5.812.000,- 

Cena celkem za dětské hřiště a sportoviště                        1.667.000,- 

Cena celkem za zeleň                              388.000,- 

 

Mezisoučet                    89.684.000,- 

 

Projektové práce a průzkumné práce 3,86 % z celkové ceny    3.462.000,- 

Náklady na umístění stavby 3 % z celkové ceny      2.691.000,- 

Rezerva 7 % z celkové ceny         6.278.000,- 

Celková orientační cena na realizaci varianty č. 2 činí bez DPH      102.115.000,- Kč 

 

7.3. Orientační propočet varianty č. 3 

 

Tab.12 - Navrhované objekty var. č. 3 

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Rodinné domy 22 m
3
 12760 4622,- 58.979.000,- 

Pozemky (bez inž. sítí) 22 m
2
 21975 550,-   12.086.000,- 

 

Cena celkem za budovy a pozemky               71.065.000,- 
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Tab.13 - Komunikace a zpevněné plochy var. č. 3 

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Komunikace - kryt 

asfaltový beton 
- m

2
 2890 2166,- 6.260.000,- 

Parkoviště - kryt 

asfaltový beton 
- m

2
 180 2166,-    390.000,- 

Chodníkové tělesa - 

zámková dlažba 6 cm 
- m

2
 1361 1147,- 1.561.000,- 

 

Cena celkem za komunikace, parkovací plochy a chodníky             8.211.000,- 

 

 

Tab.14 - Technická infrastruktura var. č. 3  

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Vodovod DN 100 - bm 600 2454,- 1.472.000,- 

Kanalizace DN 400 - bm 630 5518,- 3.476.000,- 

Kanalizační šachta 13 ks 13 8900,-    116.000,- 

Dešťové šachty 22 ks 22 8750,-    193.000,- 

Plynovod DN 100 - bm 680 2473,- 1.682.000,- 

El. vedení NN - bm 590 1180,- 696.000,- 

El. vedení VN - bm 200 1392,- 278.000,- 

Trafostanice 1 ks 1 425.000,- 425.000,- 

Veřejné osvětlení vč. 

stožárů v = 6 m 
- bm 670 1425,- 955.000,- 

Sdělovací vedení - bm 770 248,- 191.000,- 

 

Cena celkem za technickou infrastrukturu                  9.484.000,- 

 

 

Tab.15 - Dětské hřiště a sportoviště var. č. 3 

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Herní sestavy 1 soubor 1 300.000,-     300.000,- 

Mobiliář 1 soubor 1 22.000,-      22.000,- 

Šestiboký altán 1 ks 1 65.000,-      65.000,- 

Víceúčel. sportoviště 1 ks 1 1.280.000,- 1.280.000,- 

 

Cena celkem za dětské hřiště a sportoviště                   1.667.000,- 
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Tab.16 - Zeleň var. č. 3 

 

 Počet MJ Množství MJ Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Založení trávníků 2 m
2
 2150 92,- 198.000,- 

Okrasné dřeviny 28 ks 28 5380,- 151.000,- 

Okrasné keře 34 ks 34 1150,-   39.000,- 

 

Cena celkem za zeleň                        388.000,- 

 

Celková rekapitulace nákladů (Kč) varianta č. 3 

 

Cena celkem za budovy a pozemky       71.065.000,- 

Cena celkem za komunikace, parkovací plochy a chodníky           8.211.000,- 

Cena celkem za technickou infrastrukturu                       9.484.000,- 

Cena celkem za dětské hřiště a sportoviště                       1.667.000,- 

Cena celkem za zeleň                             388.000,- 

 

Mezisoučet                    90.815.000,- 

 

Projektové práce a průzkumné práce 3,86 % z celkové ceny   3.506.000,- 

Náklady na umístění stavby 3 % z celkové ceny     2.725.000,- 

Rezerva 7 % z celkové ceny        6.357.000,- 

Celková orientační cena na realizaci varianty č. 3 činí bez DPH 103.403.000,- Kč 

 

7.4. Porovnání investičních nákladů jednotlivých variant 

 

Var. č. 1 - celková orientační cena na realizaci činí bez DPH     106.076.000,- Kč 

 

Var. č. 2 - celková orientační cena na realizaci činí bez DPH   102.115.000,- Kč 

 

Var. č. 3 - celková orientační cena na realizaci činí bez DPH       103.403.000,- Kč 

 

U všech tří variant sice tvoří největší investici realizace výstavby rodinných domů, tyto 

náklady si však každý majitel rodinného domu v konečné fázi zaplatí sám. Rozhodující jsou 

proto investice do dopravní a technické infrastruktury. I když se po ekonomické stránce z 
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hlediska množství počtu stavebních parcel a nejmenších výměr komunikací a inženýrských 

sítí jeví nejvhodnější varianta č. 2, nebyla tato na základě dalších hodnotících kritérií, která 

jsou uvedena v předcházející kapitole, vybrána. 

 

 

8. Etapizace prací 

 

V případě realizace celého záměru pomocí developerské firmy, což se jeví jako nejschůdnější 

varianta, je zapotřebí provést výkup všech dotčených pozemků, jejichž podstatná část je v 

soukromém vlastnictví fyzických osob. Po tomto prvním kroku, který může řádově trvat i 

několik let, bude zapotřebí provést dané stupně projektových dokumentací s potřebnými 

vyjádřeními a povoleními. 

 

Po těchto dvou prvotních fázích může dojít k samotné stavební realizaci záměru. 

 

Další etapy stavby budou následující: 

 

- geodetické zaměření a vytýčení polohopisu a výškopisu stavby 

- sejmutí ornice v místě výstavby, dle jednotlivých etap 

- přeložení VN 22 kV do země 

- realizace sloupové trafostanice 

- realizace inž. sítí, vč. domovních přípojek ukončených na hranicích stavebních 

pozemků 

- realizace komunikací, zpevněných ploch, chodníkových těles, stožárů VO 

- dopravní značení, hrubé terénní úpravy 

- výstavba jednotlivých RD, nebo prodej zasíťovaných pozemků 

- realizace dětského hřiště a víceúčelového sportoviště 

- finální terénní úpravy, výsev trávníků a výsadba zeleně 

 

Výše uvedené etapy jsou rozvržením základních stavebních prací, které mají své dílčí 

přípravné a stavební práce. Lze předpokládat, že realizace etap až do fáze připravenosti 

stavebních pozemků k výstavbě RD bude ukončena v horizontu 10 měsíců od vydání 

stavebního povolení. Navazující výstavba rodinných domů je odvislá od strategie, kterou 
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zvolí developer. Výstavbu rodinných domů může realizovat ve své režii nebo se rozhodne 

k odprodeji zasíťovaných stavebních pozemků. Realizace dětského hřiště, víceúčelového 

sportoviště a finálních terénních úprav by měla následovat po výstavbě větší části RD. 

 

 

9. Závěr  
 

Cílem této diplomové práce bylo zpracování variantních návrhů zástavby rodinnými domy 

v lokalitě ulice R. Tomáška ve Studénce, posouzení vhodnosti jednotlivých variant s výběrem 

varianty nejvhodnější.  

 

Po seznámení se s návrhem nového územního plánu, po konzultacích na odboru SŘÚP a 

osobním prozkoumáním lokality byly navrženy 3 varianty možné zástavby řešeného území, 

které byly následně posouzeny na základě stanovených kritérií a ekonomických hledisek. 

 

Jako nejvhodnější byla zvolena variantu č. 3, která respektuje 1 stávající rodinný dům, 

navrhuje výstavbu 22 nových rodinných domů, dětského hřiště a víceúčelového sportoviště.  

Součástí detailnějšího řešení této varianty je návrh dopravní a technické infrastruktury a typu 

rodinné zástavby vč. okrasné zeleně. 

 

Zpracovaná varianta zástavby dané lokality je reálně proveditelná, neboť plně využívá 

možnosti dané územním plánem města, navrženým zastavěním proluky nenásilně navazuje na 

okolní stávající zástavbu, je řešením neuspokojené poptávky mladých rodin po bydlení ve 

vlastním domě, které bude splňovat současné životní trendy a potřeby a v neposlední řadě 

zkvalitněním volnočasových aktivit obyvatel, žijících v okolí řešené lokality. Tato diplomová 

práce by mohla být například využita odborem SŘÚP MÚ Studénka, jako jeden z podkladů 

při rozhodování o urbanistické struktuře dané lokality (vyjádření odboru je přílohou 

diplomové práce), ale může také sloužit budoucímu investorovi celého záměru, či jeho 

jednotlivých částí, a to jako ukazatel technické, ekonomické a časové náročnosti realizace 

projektu.  
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