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1. ÚVOD 
 

Požadavek na zpracování územní studie lokality Šumbark II, Havířov vzešel z podnětu  

odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova. Cílem této územní studie je ověřit 

možnosti a podmínky změn v území jako podkladu pro rozhodování v území, tj. územní 

studie navrhne, prověří a posoudí možná řešení smíšené obytné městské zástavby včetně 

dopravní a technické infrastruktury v dané lokalitě a to v souladu se § 30 zákona č.183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Cílem je tedy v předstihu získat možnosti 

budoucího rozvoje dané lokality a strukturu možného nového řešení daného urbanistického 

prostoru, který je v části města Havířova-Šumbark v takovémto rozsahu již poslední ucelenou 

rezervou pro stanovený druh zástavby.    

 

Mým prvotním úkolem bylo zajistit co nejvíce možných poznatků o území, zejména 

zjištění stavu a limitů, dopravní problematiky a možnosti napojení na bezprostřední okolí tak, 

aby výsledkem mé práce byl komplexně ucelený a dispozičně vhodně vyřešený návrh 

prostorového uspořádání území v souladu s územním plánem Havířov.    

 

1.1 Cíl diplomové práce  
 

Cílem diplomové práce je navrhnout nové prostorové a funkční využití lokality Šumbark II. v 

Havířově nacházející se západně od hřbitova. Jedná se o část vymezené zastavitelné plochy 

SU-Z35 dle platného územního plánu Havířov. Návrh řeší umístění funkčního obytného 

souboru bytových domů jak samostatných, tak i s vestavěnou občanskou vybaveností ve 

vymezeném centrálním urbanistickém prostoru (náměstí) a objektů samostatné občanské 

vybavenosti,  s dopravní návazností na stávající dopravní systém včetně budoucího tahu Nové 

Petřvaldské. Návrh řešení je zpracován ve dvou variantách, z nichž jedna je vypracována 

podrobně. 

 

Návrh respektuje požadavky vyplývající ze zadání územní studie odboru územního 

rozvoje Magistrátu města Havířova. Důraz je kladen na jasné kompoziční a provozní řešení 

nové dispozice lokality, jež by se měla stát novou centrální plochou městské části Šumbark 

pro cca 20 tis.obyvatel.   
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1.2  Podklady pro vypracování diplomové práce 
 

- územní plán Havířov 

- mapa zájmového území  

- ortofotomapa města 

- vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí 

- fotodokumentace zájmového území 

- katastrální mapa, výškopis, polohopis 

- zadání Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje z ledna 2014 „Zadání 

územní studie - lokalita Šumbark II západně hřbitova“ 
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 
 

2.1  Urbanismus 
 

Urbanismus je obor zabývající se prostorovým uspořádáním území a rovněž prostorovým 

uspořádáním prvků v území. Urbanismus je tvořen souborem vědeckých a uměleckých metod 

využívaných při zakládání a formování lidského osídlení. Urbanismus se uplatňuje zejména 

při řešení měst, ale i jiných sídlištních celků, krajiny a celých širších územních jednotek 

s důrazem na tvorbu životního prostředí. [1] 

 

2.2  Územní plánování 
 

Územní plánování je praktickou aplikací oboru urbanismu do současných společensko-

sociálních podmínek našeho osídlení.[2] Jedná se o soustavnou činnost pro usměrnění vývoje 

(uspořádání) v určitém území. [3] 

 

Obecným cílem územního plánování je tedy optimální využití území podle kritérií 

ekologických, kulturních a současně stavebně technických a ekonomických. Jako konkrétní 

cíl si pak územní plánování klade zlepšení vybavení a funkce území pro stanovené účely 

v souladu se zajištěním přírodních a civilizačních hodnot. [3] 

 

2.3  Územní studie 
 

Územní studie navrhuje, prověřuje a rovněž posuzuje možná řešení vybraných problémů, 

případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území. Jedná se například o 

veřejnou infrastrukturu, územní systém ekologické stability, které by mohly významně 

ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [4] 

 

2.4 Urbanistická kompozice 
 

Urbanistická kompozice je nástrojem, který řeší uspořádání architektonické a urbanistické 

formy. Je rozhodující pro vizuální vnímání hmotného prostředí a je nositelem základních 

informací o významu jeho jednotlivých prvků. Urbanistická kompozice vytváří zajímavosti, 
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rozmanitosti, dodává prostředí na přitažlivosti a má zásadní význam pro orientaci v prostoru. 

Mezi základní kategorie urbanistické kompozice řadíme: měřítko, rytmus, proporci, symetrii, 

asymetrii, kontrast, gradaci a dominantu.  [1] 

 

2.5 Obecné požadavky na umisťování staveb 
 

Stavby podle druhu a potřeby je nutno umístit tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě 

technické infrastruktury a pozemní komunikace a dále aby jejich umístění na pozemku 

umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a 

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

provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a 

současně bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle 

druhu a charakteru stavby musí její připojení splňovat také požadavky na dopravní 

obslužnost, parkování a přístup požární techniky. [5] 

 

2.6 Zvláštní požadavky na umisťování staveb 
 

Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území 

obcí umisťují zpravidla pod úrovní terénu. [5] 

 

U staveb pro shromažďování většího počtu osob, staveb pro obchod, staveb 

ubytovacích zařízení a dále staveb pro výrobu a skladování a zemědělských staveb je nutno 

zajistit prostor pro příjezd vozidel pro zásobování a prostor pro stání těchto vozidel při 

nakládání a vykládání. [5] 

 

2.7 Občanská vybavenost 
 

Funkční složka občanské vybavenosti zásadně určuje standard životní úrovně obyvatel a jeho 

životní způsob. Občanská vybavenost se dělí na základní, vyšší, celoměstskou, oblastní          

a celostátní. Základní význam má v městské zóně. Druhově se občanská vybavenost výrazně 

liší a má své specifické nároky na plochy (např. školství, zdravotnictví). U zóny bydlení 

městského a venkovského typu má značný význam poloha a velikost základního občanského 

vybavení. [2] 



16 
 

Základní občanská vybavenost, mezi kterou řadíme např. základní školu, mateřskou 

školu, jesle, restaurace, základní kulturní zařízení, prodejny potravin, průmyslového zboží 

apod., je závislá spíše na pěší dostupnosti a bývá obvykle vázána k obytné skupině či 

obytnému okrsku. Naopak vyšší občanská vybavenost je více závislá na základní 

komunikační síť a trasy linek městské hromadné dopravy či příměstské dopravy. [2] 

  

2.8  Bezbariérová řešení staveb 
 

Účelem tzv. bezbariérových řešení staveb je vyhovět potřebám osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace při užívání staveb. K osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 

řadíme i osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do 3 

let a také osoby omezené mentálně. [3] 

 

Při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích 

podkladů, dále při navrhování, umisťování a provádění staveb a při stavebním řízení je nutno 

respektovat příslušnou vyhlášku, která podrobně stanovuje bezbariérová řešení různých druhů 

staveb. [3,7] 

 

2.9  Požadavky na parkování 
 

Odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily se zřizují u všech potenciálních zdrojů    

a cílů dopravy. [3] Stavby musí být vybaveny normovým počtem odstavných a parkovacích 

stání včetně stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace. [3,10] 

 

2.10  Veřejné prostory 
 

Veřejná prostranství jsou základním skladebným prvkem struktury sídla, který zajišťuje 

životaschopnost sídla, vnitřní komunikaci, orientaci, společenský život, relaxaci a další 

funkce nezbytné pro fungování našich obcí. I proto jsou veřejná prostranství významným 

prvkem zajišťujícím soudržnost obyvatel a jejich identifikaci se sídlem samotným. [20] 

 

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 

zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku 
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snížit až na 10,5 m. Součástí veřejného prostranství je nejméně jeden pruh vyhrazený pro pěší 

v minimální šířce 2 m umožňující bezbariérové užívání. Pozemky veřejných prostranství se v 

zastavitelných plochách vymezují o minimální rozloze 500 m2 a minimální šířce 10 m ve 

vzájemných docházkových vzdálenostech 300 m. V odůvodněných případech se vymezují o 

minimální rozloze 1 000 m2 ve vzájemných docházkových vzdálenostech 600 m. Do této 

rozlohy se nezapočítává dopravní prostor místní komunikace určený pro odstavování a pohyb 

motorových vozidel. Tyto pozemky mohou být nahrazeny částmi veřejně přístupných 

pozemků staveb občanského vybavení v přilehlém území či jinými veřejnými prostranstvími 

splňujícími tyto parametry. [5] 

 

2.11 Urbanistické a architektonické zásady pro zástavbu 
 

Městské centrum je přirozeným jádrovým těžištěm a je jeho celkovým, funkčním, 

prostorovým a současně společensko-sociálním vyvrcholením. Městská centrální zóna je 

typickou smíšenou funkční zónou v sídle s koncentrací většiny funkcí, přičemž hlavní funkční 

složkou zde zpravidla bývá vyšší a celoměstská občanská vybavenost. Nachází se zde také 

funkční složka bydlení se svou základní vybaveností a najdeme zde rovněž složku služeb a 

práce. V centrální oblasti má také důležité postavení funkční složka rekreace a zeleně, funkční 

složka dopravy se všemi svými druhy (motorová doprava, městská hromadná doprava, osobní 

i pěší doprava. Stejně důležitou úlohu hraje v centrální zóně inženýrská infrastruktura. Z výše 

uvedeného vyplývá, že z funkčního hlediska je centrální městská zóna typicky polyfunkční 

zónou, v níž jsou zahrnuty všechny funkční složky. [2] 

 

 Při návrhu vnitřní centrální zóny je nutno vycházet z širších celoměstských a 

sídelních souvislostí, které vyplývají ze struktury územního plánu celého sídla a jeho 

zájmového území. Širší vztahy u centrálních zón obvodových měst, či městských regionů 

nebo městských sídelních aglomerací jsou také závislé na funkční propojenosti centrální zóny 

a přilehlých městských částí. Dopravní vztahy centrální oblasti by měly zejména omezit 

nevhodnou průjezdnou nákladovou a dálkovou dopravu. Mnohdy ale není vhodné úplné 

dopravní uzavření centra od motorové individuální dopravy. [2] 
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Hlavní úlohu dopravní obsluhy centra má městská hromadná doprava. Stanice linek 

MHD umisťujeme s ohledem na vhodnou pěší dostupnost zóny, tj. maximální vzdálenost 200-

300 m. [2] 

  

Parkovací plochy v centrální zóně jsou z hlediska záboru plochy velmi náročné. U 

center měst obvodového a vyššího významu řešíme parkovací plochy úměrně a s ohledem na 

regulaci individuální automobilové dopravy. Umístění parkovacích ploch by mělo být 

v obvodové či okrajové poloze, v blízkosti stanic MHD, v blízkosti pěší zóny a rovněž 

v blízkosti k občanskému obchodnímu vybavení. [2] 

 

Při návrhu dispozice zástavby centra nutno pamatovat i na pěší zóny. Při plánování 

pěší zóny vycházíme z širších celoměstských souvislostí, zohledňujeme rovněž funkční náplň, 

dopravní vazby (MHD, silniční síť, hlavní pěší tahy), hmotově prostorovou a sociální 

skladbu. Vlastní délku pěší zóny volíme u lineárního prostoru max. 400-800 m, šířka pěšího 

tahu má umožňovat bezpečný široký pěší průchod. Maximální docházka na stanice MHD se 

doporučuje 200-300 m.  Důležitými přírodními prvky v pěší zóně jsou zeleň (stromy, keře, 

trávníky) a vodní plochy, ať už přírodní nebo uměle vytvořené a detaily plastik a vodotrysků. 

[2] 

 

Veřejná zeleň zahrnuje městské parky, lesoparky, rekreační lesy a zeleň uličních 

prostor. Městské parky rozdělujeme dle územního členění města na okrskové, obvodové a 

celoměstské. Okrskový park má být součástí vybavení obytného okrsku pro zájmový okruh 

cca 3000-6000 obyvatel s pěší dostupností 400-800 m. Velikost parku má být 3-4 m2 /obyv., 

minimální velikost parku cca 1-2,5 ha. Okrskový park je vhodné umisťovat do těžiště souboru 

s možnou vazbou na centrum vybavení. [2] 

 

Při návrhu urbanistického uspořádání se uplatňuje prostorová, hmotová i plošná 

kompozice. [1] 
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2.12 Příklady a hodnocení  
 

K získání prvotní představy možné dispozice zástavby území mi při zpracování návrhu  

pomohly některé příklady již zrealizovaných regenerací městských center. Hlavním zdrojem 

těchto podkladů mi byl internet a dále také osobní prohlídka některých takových 

zrekonstruovaných veřejných prostranství. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o obnovy 

stávajících městských prostor, kde již byla stanovená síť historických náměstí a ulic, 

spočívala revitalizace prostor zejména v umístění nového mobiliáře a veřejného osvětlení, 

v provedení nového povrchu (návrat k tradičním materiálům) a také je zde zřejmá snaha o 

nové dopravní řešení spočívající v uvolnění prostor od projíždějících či parkovacích aut. 

  

Při hledání dostupných informací jsem dále zjistila, že problematika budování nových 

či úpravy existujících veřejných prostor je v dnešní době velmi aktuální a diskutovaná nejen u 

nás, ale i po celém světě.  V České republice se na dané téma konala v loňském roce ve 

Znojmě konference pod názvem „Veřejný prostor Veřejná prostranství“.  

 

Z příspěvků diskutovaných na této konferenci mne zaujal poznatek, že dnešní města 

jsou stále plánována pod silným vlivem myšlenek funkcionalismu, který se projevuje zvláště 

ve velkorysém prostorovém řešení a přísném funkčním zónování. Tento přístup vychází 

z požadavků dopravní infrastruktury (parametry komunikací vycházející z jejich návrhové 

rychlosti, počty parkovacích a odstavných stání atd.) a rovněž vlivem developerů realizujících 

své projekty v rozměrech celých bloků nasazených na konstrukční modul podzemních garáží. 

Z toho vyplývá, že v našich městech jsou stále prioritou auta, ne lidé. Města jsou uzpůsobená 

pro rychlost 50 km/h místo rychlosti 5 km/h, ať se to týká šířky uličních profilů nebo 

parcelace, resp. členění fasád. [22] 

 

Na základě výše uvedeného zjištění jsem svůj návrh prostorového řešení lokality co 

nejvíce přizpůsobila lidskému měřítku. Je zde uplatněn návrh pěší zóny, kdy na příchozího 

působí spousta estetických vjemů počínaje dekorativním dlážděním pěší zóny z přírodních 

materiálů, stylovým osvětlením, mobiliářem laviček, různorodou členitostí a barevností fasád, 

oken, vstupních dveří, včetně pestrosti nabídek výkladů pronajímatelných prostor, 

venkovního posezení před kavárnami a cukrárnami, apod. Vjezd k centrální ploše náměstí je 

omezen na jednosměrný provoz s možností pouze krátkodobého parkování, a to zejména pro 
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návštěvníky obchůdků, cukráren, kaváren, restaurací, služeb apod. nacházejících se v daném 

místě.  Zásobování těchto obchodů a služeb je řešeno z vnitrobloků těchto objektů a vzhledem 

k tomu, že se tato činnost může dotýkat i rezidentů bydlících nad občanskou vybaveností 

v parteru, bude předmětná obsluha regulována stanoveným časem. 

 

 
Obr.1 Pěší zóna ul.Ostrožná Opava [15] 

 

 

2.13  Shrnutí teoretických východisek 
 

Při zpracování nového řešení prostorového uspořádání území bylo snahou vycházet z výše 

uvedených teoretických poznatků a respektovat urbanistické a architektonické zásady pro 
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tvorbu daného multifunkčního obslužně obytného souboru centrálního charakteru. Pro dané 

řešení byly inspirací příklady již zrealizovaných, popř. projektovaných regenerací náměstí 

vybraných měst.  

 

V bezprostředním okolí zájmového území se nenachází historická zástavba, kterou by 

bylo nutno respektovat, ale hodnota území tkví mimo jiné také v možnosti uplatnit pohledové 

horizonty samotného města a vzdáleného pohoří Beskyd.  

 

Architektonické řešení jednotlivých budov se bude lišit za předpokladu splnění 

požadavků stanovených územním plánem pro prostorové uspořádání území a dále 

odsouhlasení architektonického řešení hlavním architektem města. Záměrem projektanta je 

výstavba jednotlivých sekcí budov oddělených uličním prostorem. Domy v uliční frontě 

budou ve styčných délkách 20 až 35 m, přičemž možným určujícím faktorem pro pozitivní 

vnímání řešeného prostoru bude různorodost barevného či materiálového členění fasád  

a střech. 

    

Umístění stavby je v souladu s územním plánem Havířov a samotný návrh je řešen 

v souladu s příslušnými obecnými požadavky na výstavbu včetně vyhlášky upravující 

požadavky na bezbariérové řešení staveb. Součástí řešení je návrh nových parkovacích stání, 

jejichž potřebný počet byl stanoven výpočtem dle ČSN 736110. [10] Parkovací a odstavné 

plochy jsou řešeny v souladu s platnými obecnými požadavky a rovněž dle urbanistických 

zásad pro zástavbu (viz bod 2.11 zprávy).   

 

V návrhu byly použity následující prvky urbanistické kompozice: 

 gradace – polyfunkční objekty umístěné na západní straně řešeného území jsou výškově 

odstupňovány směrem k centrální ploše náměstí 

 dominanta – centrální plocha náměstí jako těžiště celého řešeného území (včetně umístění 

vodního prvku reprezentující daný prostor) 

 asymetrie – lokalita vyžaduje svým potenciálem řešení asymetrickou kompozicí hmot 

souboru   

 průhledy, výhledy – jsou zajištěny otevřenými uličními prostory směrem na panorama 

Havířova s výhledem na pohoří Beskyd včetně průhledů na stávající obřadní síň a 

současně projektovanou novou obřadní síň. 
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Návrh byl řešen komplexně jako ucelená kompozice s ohledem na měřítko a proporce 

ve smyslu pozitivního vnímání člověka. 

 

Urbanistická kompozice je dotvořena navrženým mobiliářem, zelení, umístěním  

vodního prvku na centrální ploše náměstí a dále také barevností v různorodém řešení fasád  

a střech objektů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3. REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ O ÚZEMÍ 
 

3.1  Poloha a stav území 
 

Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, přibližně 

v polovině vzdálenosti mezi Ostravou a Českým Těšínem. Počátky města souvisí s výstavbou 

hornických sídlišť v katastrech obcí Šumbark, Dolní Bludovice, Prostřední Suchá a Šenova. 

Havířov má nyní necelých 80 tis.obyvatel a od roku 1990 je statutárním městem. Po správní 

stránce je město členěno na části: Město, Šumbark, Podlesí, Životice, Bludovice, Prostřední 

Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. [14] 

 

Řešené území se nachází v jihovýchodní části města Šumbark. Lokalita je vymezena 

ulicí Hřbitovní na severní a východní straně a dále koncem zahrad rodinných domů ulic 

Petřvaldské a Konzumní na západní straně. Jižní část zastavitelné plochy (mimo řešené 

území) je vymezena ulicí Požárnickou. Celková výměra řešeného území bude činit cca 6,9 ha. 

 

Z hlediska druhu pozemků jde takřka v plném rozsahu o pozemky s ornou půdou. 

Z hlediska konfigurace terénu se jedná o mírně zvlněnou krajinu s nadmořskou výškou 274-

260 m n. m. Dopravní napojení řešeného území se předpokládá převážně ze severní 

komunikace ulice Hřbitovní a z nového dopravního tahu Nové Petřvaldské ozn.III/4726 

(rekonstruovaná východní komunikace ulice Hřbitovní), která bude tzv. 2.napojení Šumbarku 

na městské centrum, jehož stopu je nutno dle nového územního plánu hájit (veřejně prospěšná 

stavba č.VPS liniová – D6). Řešená lokalita neobsahuje žádnou vzrostlou zeleň. 

 

3.2  Prvky urbanistické koncepce 
 

Dle územního plánu Havířov je zájmové území součástí vymezených zastavitelných ploch 

pod číslem SU-Z35 plochy SM- smíšené obytné městské. Jedná se o rozvojové plochy 

smíšené obytné městské s  předpokladem multifunkčního využití s převažující funkcí 

obytnou, doplněnou občanskou vybaveností. 

 

V řešeném území bude navržen obytný soubor s vymezením centrálního prostoru 

náměstí s umístěním obytných domů s vestavěnou občanskou vybaveností a s objekty 
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samostatné občanské vybavenosti a dalších staveb dle podmínek pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití. Hladina zástavby bude respektovat maximální výškovou 

hladinu 5.NP (4 pater). Maximální výšková hladina u rodinné zástavby bude 3.NP. 

 

Ve společném centrálním prostoru bude dále řešeno:  

- umístění skulptury či plastiky reprezentující daný prostor (možný i vodní prvek) 

- umístění mobiliáře, plošné a solitérní veřejné zeleně 

- centrální prostor umožní umístění příležitostných dočasných staveb stánků (slavnost, 

svátky) 

- bude vymezen prostor pro kotvení vánočního stromu s přívodem el. energie (kabelové  

vedení) 

- občanská vybavenost v bytových domech (vestavěná) i samostatná dle přípustnosti 

stanovené v územním plánu Havířov  

 

3.3  Zástavba 
 

V současnosti se na dotčených pozemcích nenachází žádná zástavba. Východně od řešené 

plochy se nachází hřbitov s objektem obřadní síně. Severně od zájmového území se nachází 

panelová výstavba obytných domů a západně od řešeného území se nachází zástavba 

individuálního bydlení v podobě samostatně stojících rodinných domů. 

 

 
Obr.2 Pohled z ulice Hřbitovní, poblíž obřadní síně hřbitova [21] 
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3.4  Objekty s památkovou ochranou 
 

V řešeném území ani v blízkém okolí se nenachází žádné cenné objekty. Vymezená plocha se 

nenachází v chráněném památkovém území. 

 

3.5  Veřejně prospěšné stavby 
 

Ve východní části řešeného území je dle územního plánu navržena veřejně prospěšná stavba 

pro dopravu s označením D6- liniová dopravní stavba prodloužení III/4726 (Nová 

Petřvaldská). Jižně od zájmového území je navržena veřejně prospěšná stavba s označením 

D9- liniová stavba prodloužení ul.U Nádraží s napojením na prodloužení III/4726. 

 

 
Obr. 3 Výřez z územního plánu- část doprava  

 

 

3.6 Vazba na územní plán 
 

Územní plán Havířov byl vydán Zastupitelstvem města Havířova dne 7.4.2014 pod číslem 

usnesení 1145/25ZM/2014 a nabyl účinnosti dne 25.4.2014. Dle územního plánu Havířov je 
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zájmové území lokality Šumbark II – západně hřbitova součástí vymezení zastavitelných 

ploch pod číslem SU-Z35. Jedná se o souvislou zastavitelnou plochu, která je dle územního 

plánu součástí funkční návrhové zastavitelné plochy SM, tj.plochy smíšené obytné městské. 

Jedná se o rozvojové plochy smíšené obytné městské s předpokladem multifunkčního využití 

s převažující funkcí obytnou doplněnou občanskou vybaveností. 

 

Předmětný návrh řešení prostorového uspořádání území lokality Šumbark II., Havířov- 

západně hřbitova je v souladu s územně plánovací dokumentací, tj. s územním plánem 

Havířov, neboť splňuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, plochy 

smíšené obytné městské (SM) uvedené ve využití hlavním, využití přípustném a podmínky 

pro prostorové uspořádání. Dále návrh respektuje podmínky uvedené ve využití podmíněně 

přípustném a využití nepřípustném, jelikož stavby a zařízení v nich uvedené nejsou ve 

zpracovaném řešení navrženy. 

 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – plochy smíšené obytné 

městské (SM): 

 

Využití hlavní: 

- bytové domy samostatné, bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností 

(polyfunkční    domy); 

-  rodinné domy; 

 

Využití přípustné: 

- stavby občanské vybavení městského, obvodového a lokálního významu, tj. stavby 

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

kulturu, veřejnou správu, sportovní zařízení, dětská a maloplošná hřiště, stavby a zařízení 

pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných skladovacích prostorů, 

stavby pro obchod včetně nezbytných skladovacích prostorů; 

- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 

jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 

předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu, 

urbanistickou strukturu a charakter zástavby lokality připustit; 

- stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva (stavby a zařízení k zajištění obrany 

a bezpečnosti státu) 
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- veřejná prostranství; 

- zeleň na veřejných prostranstvích včetně mobiliáře a dětských hřišť; 

- byty majitelů a zaměstnanců občanského vybavení v rámci zařízení; 

- zařízení a stavby technického vybavení;  

- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 

- hromadné garáže, řadové garáže k bytovým domům a jednotlivé garáže k rodinným 

domům s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu a charakter zástavby; 

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií na střechách objektů 

s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu a charakter zástavby; 

- nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích. 

 

Využití podmíněně přípustné: 

- čerpací stanice pohonných hmot s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu 

a charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality; 

- oplocování pozemků s ohledem na strukturu a organizaci zástavby včetně veřejných 

prostranství konkrétní lokality za účelem zachování prostupnosti území. 

 

Využití nepřípustné: 

- stavby pro rodinnou rekreaci, zahrádkové osady, hřbitovy; 

- komerční zařízení velkoplošná přízemní – typu supermarket, hypermarket; 

- nové řadové garáže bez vazby na bytové domy a jednotlivé garáže bez vazby na rodinné 

domy; 

- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 

autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov 

hospodářských zvířat, a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým 

zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí 

souvisejícího území;  

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 

- na plochách veřejných prostranství umisťovat stavby a zařízení pro reklamu, která jsou 

konstrukčně spojená se zemí (s výjimkou reklam na kulturní a společenské aktivity); 

- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným.  
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4. ROZBOR FUNKČNÍCH SLOŽEK OKOLÍ A LIMITY  

V ÚZEMÍ 
 

4.1 Bydlení 
 

Severně od zájmového území se nachází panelová výstavba obytných domů, která byla 

realizována v rámci komplexní bytové výstavby přibližně v letech 1985 až 1996. Západně od 

řešeného území se nachází zástavba rodinných domů lemujících místní komunikaci ulice 

Petřvaldská a Konzumní.  

 

Atraktivita katastrálního území Šumbark je všeobecně nižší než např. u katastrálních 

území Havířov-město či Bludovice. I proto je zde záměrem vytvořit v řešeném území nové 

centrum Šumbarku, které bude splňovat veškeré evropské trendy jak v oblasti bydlení, tak  

i z hlediska služeb pro obyvatelstvo.  

 

4.2 Občanská vybavenost 
 

V nejbližším okolí řešené plochy se nachází areál hřbitova s obřadní síní, dále objekty 

převážně základní občanské vybavenosti, a to základní škola, mateřská škola, prodejny 

potravin, restaurace a objekty vyšší občanské vybavenosti- sportovní hala, krytý bazén, 

tenisový klub, střední odborná škola, supermarket.   

 

4.3 Doprava 
 

Řešené území se nachází v zastavěné části Havířova- Šumbarku, a proto je tato lokalita již 

dopravně napojena na své okolí. Zájmové území je ohraničeno ul.Hřbitovní na severní  

a východní straně a dále koncem zahrad rodinných domů ulic Petřvaldské a Konzumní na 

západní straně. Místní komunikace ulice Hřbitovní (východní část) je v současné době 

z kapacitních i technických hledisek nevyhovující, a proto jak již bylo výše v textu zmíněno, 

je navrženo její přeložení a prodloužení. Tato veřejně prospěšná stavba (dále jen „VPS“) je  

v územním plánu označena jako D6- liniová dopravní stavba prodloužení III/4726 (Nová 
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Petřvaldská). Nový návrh prostorového a funkčního využití zájmového území tuto VPS 

respektuje. 

 

Jižně od zájmového území (mimo řešené území) je navržena veřejně prospěšná stavba 

s označením D9- liniová stavba prodloužení ul.U Nádraží s napojením na prodloužení 

III/4726.   

 

4.4 Technická infrastruktura 
 

Okrajem západní strany řešeného území ve směru sever-jih prochází řad pitné vody DN 500. 

V těsné blízkosti zájmové plochy je na severní straně dle územního plánu navržen vodovodní 

řad DN 150.  

 

Severně od zájmového území se nachází gravitační splašková kanalizace DN 400, 

která protíná řešenou plochu v jeho horním severozápadním rohu. Dle územního plánu je dále 

v území navržen kanalizační řad splaškové kanalizace, který svým umístěním kopíruje 

navrženou trasu komunikace veřejně prospěšné stavby s označením D6. 

 

 
Obr.4  Výřez územního plánu – část technická infrastruktura (voda a kanalizace) 

 

Severně od řešené plochy se nachází venkovní elektrické vedení vysokého napětí 

s označením VN 146 a VN 170. Jižně od řešené plochy se nachází venkovní elektrické vedení 

vysokého napětí s označením VN 74, ze kterého je dle územního plánu navrženo plánované 



30 
 

napojení dvou trafostanic celé lokality a to zemním kabelovým vedením VN 22kV napříč 

územím celé lokality ve směru sever-jih. Územní plán dále navrhuje kabelové propojení VN 

22kV z těchto dvou trafostanic do stávající trafostanice DTS 8908 v severní části stávající 

obytné zóny. 

 

 Studie řeší zásobení elektrickou energií prodloužením zemního kabelového vedení  

VN 22kV z trafostanice DTS 8908 a následným prosmyčkováním do tří trafostanic nového 

městského centra. Územním plánem navrhované propojení z těchto trafostanic na jižní větev 

vedení VN 74 studie zatím neřeší, bude případně realizováno při návrhu a výstavbě zbývající 

plochy dané lokality v budoucnu.   

 

Východním okrajem řešené plochy vede vysokotlaký plynovod (VTL) 

s bezpečnostním pásmem, protínající severovýchodní část řešeného území. Tento úsek bude 

v rámci návrhu prostorového a funkčního řešení zájmové plochy navržen k přeložení. 

 

Severně, jižně a východně mimo řešenou plochu vede primární horkovod, který je dle 

územního plánu ze severovýchodní strany navržen k prodloužení do řešené plochy. 

 

Podél východní větve komunikace ulice Hřbitovní vede podzemní vedení sítí 

elektronických komunikací. 

 

 

 
Obr.5  Výřez územního plánu – část technická infrastruktura (energetika) 
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4.5 Zeleň 
 

V řešené ploše se nenachází žádná vzrostlá zeleň. V bezprostředním okolí je stávající 

zástavba doplněna městskou zelení. 

 

4.6 Rekreace 
 

Poblíž zájmového území se nenachází žádná významná přírodní zajímavost, historická či 

kulturní atraktivita. 

 

K aktivnímu odpočinku mají občané města možnost využít sportovní halu, krytý bazén 

nebo tenisový klub.  

 

4.7 Výroba 
 

V okolí zájmového území se nenachází žádné výrobní a zpracovatelské podniky. 
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5. SWOT ANALÝZA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

SILNÉ STRÁNKY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ: 

 

- zájmové území je nezastavěnou plochou (vzhledem k tomu, že zájmové území je 

v současné době prosté jakékoli zástavby, kterou by bylo nutno v případě její 

existence respektovat, je možno celé území řešit komplexním uceleným návrhem)  

- dopravní napojení zájmového území (výhodné dopravní napojení ze severní a 

východní větve silničních komunikací umožňuje vznik přirozeného navrhovaného 

městského centra)  

- rovinatý, mírně svažitý terén 

- nezatížení území negativními vlivy (poblíž není výroba) 

- možnost napojení na stávající inženýrské sítě dle územního plánu 

 

SLABÉ STRÁNKY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ: 

 

- zatížení území limity 

- nutnost přeložky VTL plynovodu 

- část území je poddolována – zvýšené náklady na zakládání staveb  

- část pozemků ve vlastnictví jiných vlastníků (podmiňující výkup) 

- předpokládané vyšší náklady na výkup pozemků 

 

PŘÍLEŽITOSTI: 

 

- vznik vyváženého polyfunkčního souboru obvodového městského centra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- možnost vzniku veřejného prostranství pro řešené území a okolí 

 

HROZBY: 

 

- vysoké finanční nároky na zpracování návrhu a realizaci 

- nedokončení projektu 
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6. NÁVRH ŘEŠENÍ  
 

Návrh nového lokálního centra Šumbarku II je zpracován na základě podkladů zahrnutých 

v zadání Územní studie lokality Šumbark II z ledna 2014, které vydal odbor územního 

rozvoje Magistrátu města Havířova. Projekt řeší dispozici nového náměstí, jeho vymezení 

okolní zástavbou bytovými a polyfunkčními domy, dopravními komunikacemi, včetně 

inženýrských sítí a úprav veřejných prostranství. Návrh je zpracován ve dvou variantách, 

z nichž první je vypracována podrobně.  

 

Obě varianty svým dispozičním kompaktním řešením dávají záruku vzniku městského 

centra s pulsujícím životem jeho obyvatel, návštěvníků a zaměstnanců. Úprava přilehlého 

okolí zahrnuje také plochu parkové zeleně pro relaxaci, dětská hřiště a zpevněné plochy 

parkovacích stání.      

 

6.1  Návrh řešení – varianta I 
 

Navrhované řešení varianty I je limitováno danou výměrou a tvarem pozemku, přilehlými 

komunikacemi Nová Petřvaldská a Hřbitovní a také orientací světových stran. Centrum 

kompozice navrhované lokality tvoří náměstí ve tvaru otevřeného písmene U, ohraničené 

bytovými a polyfunkčními domy, ze západní strany dvěma otevřenými bloky domů 

s odstupňovanou výškou 3.,4.,5.NP ve směru od západu k východu, z jižní a východní strany 

uzavřenými bloky domů s výškou 5. NP. Na severní straně je náměstí otevřené, ohraničené 

pouze hlavním tahem komunikace Hřbitovní. Vnitřní plochy atria bloků jsou navrženy 

s obslužnou komunikací pro možnost zásobování a stěhování do bytů a pronajímatelných 

prostor, zelenou plochou, chodníky a několika parkovacími stáními. 

 

Bytové a polyfunkční domy v navrhované zástavbě budou podsklepené. V podzemním 

podlaží budou prostory sklepních boxů jednotlivých bytů, technické rozvody horkovodu a 

instalací vody, kanalizace a el. rozvodů.  

 

 Přízemí domů bude přístupné přímo bezbariérově z chodníků. Na hlavních tazích 

pěších zón po obvodu náměstí a popř. v postranních ulicích budou v přízemí domů zřízeny 

pronajímatelné plochy pro jednotlivé nájemce butiků, rychlého občerstvení, kavárniček, 
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cukráren, obchůdků potravin a oděvů, zlatnictví, bižuterie, poboček cestovních kanceláří, 

poboček bank a pojišťoven, směnáren, apod. Záměrem projektanta je vznik atraktivní pěší 

zóny s lákavými výklady, příjemným posezením a nabídkou kvalitního zboží a služeb 

návštěvníkům. Mimo tyto prostory budou v přízemí bezbariérové hlavní vstupy do 

schodišťového a chodbového prostoru pro přístup k výtahům, sklepům, zadnímu traktu atrií 

bytových bloků a k bytům v patrech domů. 

 

V patrech 1 až 4 bytových domů budou realizovány jednopokojové, dvoupokojové, 

třípokojové a čtyřpokojové byty první kategorie. Byty pro sociálně potřebné se zde neuvažují. 

 

 Střechy domů budou různých tvarů a materiálového provedení typu sedlových, 

valbových, polovalbových, oblých, s možností vestaveb dalších podkrovních bytů.  

 

Na jižní straně náměstí je navržen blok domů, ve kterém v jeho horní části přístupné 

ze strany náměstí, jsou situovány objekty pošty, pobočky magistrátu města Havířova, 

zdravotního a sociálního zabezpečení, případně dalších větších pronajímatelů. V suterénu 

těchto budov je uvažováno podzemní parkoviště osobních automobilů v rozsahu cca 40 

parkovacích míst pro potřeby těchto institucí. Ve středovém objektu odloučeného pracoviště 

magistrátu města Havířova je uvažována restaurace umístěná v půdní vestavbě, s možností 

vyhlídky do širokého okolí. Ostatní domy tohoto bloku jsou navrženy jako bytové  

a polyfunkční.  

 

Ze strany hřbitova je navržen pěší koridor do plochy náměstí v provedení dvou 

průchodů blokem domů a krytou prosklenou pasáží v atriu severovýchodního bloku. V této 

pasáži jsou také uvažovány pronajímatelné prostory v přízemí přilehlých domů, přístupné  

z pasáže. Pěší zóny a chodníky po obvodu náměstí a spojovací koridor do jižní části lokality 

předurčený pro výstavbu rodinných domů, jsou navrženy dostatečně široké i pro umístění 

městského mobiliáře a volný pohyb chodců. 

 

Varianta I má náměstí otevřené na severní stranu, odkud je z ulice Hřbitovní také 

navržen jednosměrný příjezd osobních vozidel pro průjezd náměstím, nebo krátkodobé 

parkování. Nákladním a dodávkovým vozidlům zásobování, s výjimkou vozidel požární 

ochrany, lékařské a záchranné služby, vozidel údržby a oprav, bude průjezd a stání zakázán. 

Hromadnou dopravu osob zajistí městská autobusová doprava, pro kterou jsou navrženy 
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obousměrné zastávky situované na hlavních dopravních tazích ulic Hřbitovní na severní 

straně náměstí a Nové Petřvaldské na východní straně lokality v blízkosti hřbitova. Do 

prostoru náměstí je možno vjet také z jihu odbočením z hlavního tahu Nové Petřvaldské do  

spojovací ulice na jižní straně vymezené lokality.  

 

Centrální plocha náměstí včetně přilehlých vozovek a chodníků a také obě hlavní ulice 

propojení do jižní části lokality budou dlážděny tvrdými přírodními materiály (žula, čedič). 

Při návrhu dláždění v dalších stupních projektu budou uplatněny prvky rozčlenění dlažby 

rámováním jinou barvou nebo strukturou materiálu a na vhodných místech lze vydláždit i 

jednoduché ornamenty. Hlavní dopravní tahy ulic Hřbitovní a Nová Petřvaldská, postranní 

obvodové ulice, zpevněné plochy uvnitř bytových bloků, vnější parkoviště a cyklostezka 

budou se živičným povrchem. Vnější chodníky mimo centrální prostor náměstí budou 

s povrchem ze zámkové dlažby. 

 

Západní část dané lokality je záměrně navržena jako parková zóna, sloužící pro 

oddech, relaxaci, hry a sport. Mohou zde být umístěna dětská pískoviště, hřiště a různá 

sportovní nářadí. Pěší cesty budou na vhodných místech osazeny lavičkami.   

 

Další podrobnosti jsou patrné z výkresu č. 07 – Varianta I. 

         

SWOT analýza: 

Klady:  

 výstavba na „zelené louce“ bez stávající zástavby  

 dobré dopravní napojení na stávající hlavní silniční tahy ulic Hřbitovní a Nové 

Petřvaldské  

 

Zápory: 

- část dané lokality je evidována jako oblast s možnými negativními účinky poddolovaného 

území- vyšší náklady na zakládání staveb  

- nutná přeložka VTL plynovodu                   
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6.2  Návrh řešení – varianta II 
 

Navrhované řešení varianty II je limitováno danou výměrou a tvarem pozemku, přilehlými 

komunikacemi Nová Petřvaldská a Hřbitovní a také orientací světových stran. Centrum 

kompozice navrhované lokality tvoří náměstí ve tvaru písmene U, ohraničené bytovými  

a polyfunkčními domy, ze západní strany dvěma otevřenými bloky domů s odstupňovanou 

výškou 3.,4.,5.NP ve směru od západu k východu, ze severní strany uzavřeným blokem domů 

s výškou 5. NP. Na jižní straně je náměstí otevřené, ohraničené pouze podélnou vozovkou ve 

směru východ – západ s výhledem do jižní části lokality plánované výstavby rodinných 

domků. Vnitřní plochy atria bloků jsou navrženy s obslužnou komunikací pro možnost 

zásobování a stěhování do bytů a pronajímatelných prostor, zelenou plochou, chodníky  

a několika parkovacími stáními. 

 

Bytové a polyfunkční domy v navrhované zástavbě budou podsklepené. V podzemním 

podlaží budou prostory sklepních boxů jednotlivých bytů, technické rozvody horkovodu  

a instalací vody, kanalizace a el. rozvodů.  

 

 Přízemí domů bude přístupné přímo bezbariérově z chodníků. Na hlavních tazích 

pěších zón po obvodu náměstí a popř. v postranních ulicích budou v přízemí domů zřízeny 

pronajímatelné plochy pro jednotlivé nájemce butiků, rychlého občerstvení, kavárniček, 

cukráren, obchůdků potravin a oděvů, zlatnictví, bižuterie, poboček cestovních kanceláří, 

poboček bank a pojišťoven, směnáren, apod. Záměrem projektanta je vznik atraktivní pěší 

zóny s lákavými výklady, příjemným posezením a nabídkou kvalitního zboží a služeb 

návštěvníkům. Mimo tyto prostory budou v přízemí bezbariérové hlavní vstupy do 

schodišťového a chodbového prostoru pro přístup k výtahům, sklepům, zadnímu traktu atrií 

bytových bloků a k bytům v patrech domů. 

 

V patrech 1 až 4 bytových domů budou realizovány jednopokojové, dvoupokojové, 

třípokojové a čtyřpokojové byty první kategorie. Byty pro sociálně potřebné se zde neuvažují. 

 

 Střechy domů budou různých tvarů a materiálového provedení typu sedlových, 

valbových, polovalbových, oblých, s možností vestaveb dalších podkrovních bytů.  
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Na severní straně náměstí je navržen blok domů, ve kterém v jeho dolní části přístupné 

ze strany náměstí, jsou situovány objekty pošty, pobočky magistrátu města Havířova, 

zdravotního a sociálního zabezpečení, případně dalších větších pronajímatelů. V suterénu 

těchto budov je uvažováno podzemní parkoviště osobních automobilů v rozsahu cca 40 

parkovacích míst pro potřeby těchto institucí. Ve středovém objektu pobočky magistrátu 

města Havířova je uvažována restaurace umístěná v půdní vestavbě, s možností vyhlídky do 

širokého okolí. Ostatní domy tohoto bloku jsou navrženy jako bytové a polyfunkční.  

 

Ze strany hřbitova je navržen pěší koridor do plochy náměstí v provedení dvou 

průchodů blokem domů a krytou prosklenou pasáží v atriu severovýchodního bloku. V této 

pasáži jsou také uvažovány pronajímatelné prostory v přízemí přilehlých domů, přístupné  

z pasáže. Pěší zóny a chodníky po obvodu náměstí jsou navrženy dostatečně široké i pro 

umístění městského mobiliáře a volný pohyb chodců. Varianta II má náměstí otevřené na jižní 

stranu. Jednosměrný příjezd osobních vozidel pro průjezd náměstím, je navržen ze severu 

z ulice Hřbitovní. V prostoru náměstí je také možné krátkodobé parkování. Nákladním  

a dodávkovým vozidlům zásobování, s výjimkou vozidel požární ochrany, lékařské  

a záchranné služby, vozidel údržby a oprav, bude vjezd do prostoru náměstí zakázán. 

Hromadnou dopravu osob zajistí městská autobusová doprava, pro kterou jsou navrženy 

obousměrné zastávky situované na hlavních dopravních tazích ulic Hřbitovní na severní 

straně náměstí a Nové Petřvaldské na východní straně lokality v blízkosti hřbitova. Další 

jednosměrná zastávka MHD je situována přímo v prostoru náměstí na jeho severní straně. Do 

prostoru náměstí je možno vjet také z jihu odbočením z hlavního tahu Nové Petřvaldské do 

spojovací ulice na jižní straně vymezené lokality.  

 

Centrální plocha náměstí včetně přilehlých vozovek a chodníků a také obě hlavní ulice 

propojení na komunikaci Hřbitovní budou dlážděny tvrdými přírodními materiály (žula, 

čedič). Při návrhu dláždění v dalších stupních projektu budou uplatněny prvky rozčlenění 

dlažby rámováním jinou barvou nebo strukturou materiálu a na vhodných místech lze 

vydláždit i jednoduché ornamenty. Hlavní dopravní tahy ulic Hřbitovní a Nová Petřvaldská, 

postranní obvodové ulice, zpevněné plochy uvnitř bytových bloků, vnější parkoviště  

a cyklostezka budou se živičným povrchem. Vnější chodníky mimo centrální prostor náměstí 

budou s povrchem zámkové dlažby. 
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Západní část dané lokality je záměrně navržena jako parková zóna, sloužící pro 

oddech, relaxaci, hry a sport. Mohou zde být umístěna dětská pískoviště, hřiště a různá 

sportovní nářadí. Pěší cesty budou na vhodných místech osazeny lavičkami.    

       

Další podrobnosti jsou patrné z výkresu č. 08 – Varianta II. 

 

SWOT analýza: 

Klady:  

 výstavba na „zelené louce“ bez stávající zástavby 

 dobré dopravní napojení na stávající hlavní silniční tahy ulic Hřbitovní a Nové 

Petřvaldské  

Zápory: 

- část dané lokality je evidována jako oblast s možnými negativními účinky 

poddolovaného území- vyšší náklady na zakládání staveb  

- nutná přeložka VTL plynovodu                   

 

6.3  Zhodnocení výběru varianty pro detailní řešení 
 

Z výkresů celkové kompozice obou variant je zřejmý rozdíl v poloze a orientaci polohy 

náměstí, včetně přilehlých ulic a pěších zón. Varianta I má náměstí otevřené na sever, varianta 

II má náměstí otevřené na jih. Co se týká porovnání nákladů obou variant, budou vzhledem  

k téměř stejným hmotovým objemům navržených budov, zpevněných ploch, sadových úprav, 

instalací a mobiliáře téměř shodné.  

 

Na základě shromážděných informací a podkladů a dále porovnáním výhod a nevýhod 

obou variant byla pro podrobné dopracování vybrána varianta I. Rozhodujícím důvodem  

výběru varianty I byl celkový dojem náměstí otevřeného k severu, kdy se pohledově náměstí 

otvírá každému z příchozích, nebo projíždějících po ulici Hřbitovní. Vzhledem k příjemnému 

dojmu celkového architektonického řešení tak varianta I přiláká větší počet návštěvníků. 
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7. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – varianta I 
(průvodní zpráva je zpracována v potřebném rozsahu dle vyhl.č.499/2006 Sb., dokumentaci 

staveb, ve znění vyhl.č. 62/2013 Sb.) [8] 

 

7.1 Identifikační údaje 

7.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Územní studie lokality Šumbark II., Havířov 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Umístěním souboru staveb budou dotčeny pozemky parc.č. 2008/1, 2008/5, 2008/12, 

2008/37, 2008/38, 2008/39, 2008/40, 2008/43, 2008/44, 2008/45, 2008/46, 2008/47, 

2008/48, 2008/52, 2008/53, 2008/54, 2008/162, 2008/183, 2008/184, 2015, 2023/1, 

2023/2, 2024/1, 2025/2, 2026/1, 2029, 2030, 2031, 2032, 2036/1, 2036/2, 2348/1, 

2348/10 v katastrálním území Šumbark. 

c) předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh nového prostorového a funkčního využití lokality 

Šumbark II. v Havířově nacházející se západně od hřbitova. Návrh řeší umístění 

funkčního obytného souboru bytových domů jak samostatných, tak i s vestavěnou 

občanskou vybaveností ve vymezeném centrálním urbanistickém prostoru (náměstí)  

a objektů samostatné občanské vybavenosti s dopravní návazností na stávající dopravní 

systém včetně budoucího tahu Nové Petřvaldské. Součástí je návrh dopravního řešení, 

návrh inženýrských sítí a návrh úprav veřejných prostranství. 

7.1.2 Údaje o žadateli 

obchodní firma nebo název, IČ , bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba):  

Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, IČ 00 29 74 88 

7.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Bc.Martina Havránková, VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra městského inženýrství,  Ludvíka 

Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba 

 

7.2 Seznam vstupních údajů 
 

- územní plán Havířov 
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- mapa zájmového území  

- ortofotomapa města 

- vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí 

- fotodokumentace zájmového území 

- katastrální mapa, výškopis, polohopis 

- zadání Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje z ledna 2014 „Zadání 

územní studie - lokalita Šumbark II západně hřbitova“ 

 

7.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území 

Součástí řešeného území je severní část zastavitelné plochy SU-Z35 o výměře cca 60 000 

m2 rozprostírající se od severní větve ulice Hřbitovní směrem k jihu (cca 220 m od 

komunikace ul.Hřbitovní) a dále funkční plocha DS SU-Z36 vymezená pro prodloužení 

silnice III/4726 tzv. Nová Petřvaldská v rozsahu cca 9000 m2. Celková výměra řešeného 

území tedy bude činit cca 69 000 m2. Dle schváleného územního plánu Havířov se 

zájmové území nachází v zastavěném území. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o území bez zástavby. Většinou se jedná o pozemky s ornou půdou. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavba se nenachází na území památkové rezervace, památkové zóny, zvláště chráněného 

území ani v záplavovém území.  

d) údaje o odtokových poměrech 

Současné odtokové poměry v území jsou dobré, srážkové vody jsou nyní likvidovány 

přirozeným způsobem, tj. vsakem. Umístěním polyfunkčního souboru staveb dojde 

k záboru stávajících vsakovacích ploch volného terénu. Dešťové vody ze střech nových 

objektů i nových zpevněných ploch budou zaústěny do navržené dešťové kanalizace. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Řešený soubor staveb je v souladu s územním plánem Havířov, který byl vydán 

Zastupitelstvem města Havířova dne 7.4.2014 pod číslem usnesení 1145/25ZM/2014  

a nabyl účinnosti dne 25.4.2014.  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
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Návrh umístění polyfunkčního souboru staveb je zpracován v souladu s obecnými 

požadavky na využívání území. [5] 

g) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Podmiňující investicí je stavba přeložky VTL plynovodu, který je v kolizi s navrženým 

souborem staveb. 

h) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

 

Tab.1 Seznam dotčených pozemků  

Parc.číslo Katastr.území Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo 
2008/1 Šumbark 23329 orná půda fyzická osoba 
2008/5 Šumbark 13173 orná půda fyzická osoba 

2008/12 Šumbark 7572 ostatní plocha Stat.město Havířov 
2008/37 Šumbark 819 orná půda fyzická osoba 
2008/38 Šumbark 980 orná půda fyzická osoba 
2008/39 Šumbark 721 orná půda fyzická osoba 
2008/40 Šumbark 762 orná půda fyzická osoba 
2008/43 Šumbark 297 orná půda Stat.město Havířov 
2008/44 Šumbark 5206 orná půda fyzická osoba 
2008/45 Šumbark 5689 orná půda fyzická osoba 
2008/46 Šumbark 5824 orná půda fyzická osoba 
2008/47 Šumbark 1151 orná půda Stat.město Havířov 
2008/48 Šumbark 1152 orná půda fyzická osoba 
2008/52 Šumbark 3671 orná půda fyzická osoba 
2008/53 Šumbark 402 orná půda Stat.město Havířov 
2008/54 Šumbark 10073 orná půda Stat.město Havířov 

2008/162 Šumbark 4002 orná půda Stat.město Havířov 
2008/183 Šumbark 4 ostatní plocha Stat.město Havířov 
2008/184 Šumbark 40 ostatní plocha Stat.město Havířov 

2015 Šumbark 13725 orná půda fyzická osoba 
2023/1 Šumbark 523 orná půda fyzická osoba 
2023/2 Šumbark 519 orná půda fyzická osoba 
2024/1 Šumbark 1471 orná půda fyzická osoba 
2025/2 Šumbark 1657 orná půda fyzická osoba 
2026/1 Šumbark 744 ostatní plocha fyzická osoba 
2029 Šumbark 396 ostatní plocha fyzická osoba 
2030 Šumbark 255 zahrada fyzická osoba 
2031 Šumbark 231 trv.travní porost fyzická osoba 
2032 Šumbark 297 ostatní plocha fyzická osoba 

2036/1 Šumbark 180 ostatní plocha Stat.město Havířov 
2036/2 Šumbark 27 ostatní plocha  Stat.město Havířov 
2348/1 Šumbark 2101 ost.komunikace Stat.město Havířov 

2348/10 Šumbark 190 ost.komunikace Stat.město Havířov 
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7.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby 

Tato územní studie řeší umístění funkčního obytného souboru bytových domů 

samostatných, s vestavěnou občanskou vybaveností a objektů samostatné občanské 

vybavenosti ve vymezeném centrálním prostoru náměstí včetně napojení tohoto území na 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Účel užívání je dán charakterem 

jednotlivých stavebních objektů. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o soubor staveb trvalých. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

V zájmovém území se nenachází kulturní památka a řešené území se nenachází na území 

chráněném dle zvláštních právních předpisů /viz bod 7.3 c/.   

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh polyfunkčního souboru staveb je zpracován v souladu s vyhláškou o technických 

požadavcích na stavby a s vyhláškou zabývající se bezbariérovým užíváním staveb. [6, 7]  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy, které hájí dotčené orgány z hlediska 

ochrany veřejného zdraví (KHS), ochrany životního prostředí (orgán ochrany ŽP), 

bezpečnosti silničního provozu (PČR DI), dále na úseku požární ochrany (HZS) a ve 

vztahu k zákonu o pozemních komunikacích (příslušný silniční správní úřad).  

g) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha apod.) 

Zastavěná plocha budov činí cca 8720 m2, chodníky cca 2480 m2, náměstí 7210 m2,  

komunikace 16254 m2; obestavěný prostor budov činí 177930 m3.   

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Odpady vzniklé jak při výstavbě tak při samotném provozu jednotlivých objektů budou 

zatříděny dle katalogu odpadů a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. [12,13] 



43 
 

Vzniklé odpady budou odstraňovány nebo využívány skládkováním, recyklací či jiným 

druhotným využitím, případně spalováním. 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Případné zahájení stavby se bude vázat na pravomocná stavební povolení vydaná 

příslušným obecným stavebním úřadem a speciálními stavebními úřady (vodoprávní 

úřad- vodovodní a kanalizační řad, speciální stavební úřad- komunikace, parkoviště, 

chodníky). Stavební práce budou probíhat v následujícím pořadí: příprava území  

a staveniště, vybudování staveništních komunikací, realizace inženýrských sítí, výstavba 

stavebních objektů budov, dopravní infrastruktura (komunikace, zpevněné plochy), 

sadové a terénní úpravy, osazení mobiliáře. Vzhledem k rozsahu zájmového území 

souboru staveb a velikosti objemu stavebních prací se doporučuje průběh výstavby členit 

na etapy. 

j) orientační náklady stavby 

Předpokládané orientační náklady navrhovaného souboru staveb jsou 1253,78 mil. Kč vč. 

DPH (viz bod 9. Předpokládané stavební náklady vybrané varianty). 

 

7.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Stavební objekty 

SO 01 Objekty bytové a polyfunkční 

SO 02 Objekty administrativní 

SO 03 Komunikace živičné 

SO 04 Parkoviště živičné 

SO 05 Zpevněné plochy, pěší zóny – žula, čedič 

SO 06 Chodníky a cyklostezky 

SO 07 Sadové a terénní úpravy 

SO 08 Veřejné a slavnostní osvětlení 

SO 09 Horkovod 

SO 10 Přeložka VTL plynu 

SO 11 Vodovod 

SO 12 Kanalizace dešťová 

SO 13 Kanalizace splašková 

SO 14 Venkovní elektrorozvody VN 
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SO 15 Venkovní elektrorozvody NN 

SO 16 Venkovní rozvody sdělovací 
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8. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – varianta I 
(souhrnná technická zpráva je zpracována v potřebném rozsahu dle vyhl.č.499/2006 Sb., ve 

znění vyhl.č.62/2013 Sb.) [8] 

 

8.1  Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemky se nachází v jihovýchodní části města Havířov-Šumbark, v katastrálním 

území Šumbark. Zájmové území je ohraničeno severní a východní větví místní komunikace 

ulice Hřbitovní, na západě je vymezeno koncem zahrad rodinných domů na ulici Petřvaldská 

a Konzumní a z jihu je území vymezeno ve vzdálenosti cca 220 m od severní větve 

komunikace ulice Hřbitovní. Na pozemku se nenachází žádné budovy ani vzrostlá zeleň. 

Jedná se o rovinný pozemek s nadmořskou výškou cca 274-260 m.n.m s mírným spádem 

k severovýchodu. Výměra pozemků činí cca 69000 m2. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, stavebně historický 

průzkum apod.) 

Průzkumy a rozbory nebyly prováděny. Horniny podloží stavebních parcel jsou stanoveny na 

základě údajů geologické mapy ČR. V dané lokalitě se nachází sprašové hlíny, radonový 

index 1 (nízký), který nevyžaduje aplikaci opatření proti radonu. [18] Byla provedena 

prohlídka zájmového území stavby.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Přes zájmové území prochází přivaděč ostravského oblastního vodovodu DN 500, jehož 

ochranné pásmo činí 1,5 m na každou stranu. Dále se v řešeném území nachází VTL 

plynovod DN 300 s ochranným pásmem 4 m a bezpečnostním pásmem 40 m na obě strany od 

půdorysu potrubí. Na východě podél komunikace ulice Hřbitovní se nachází podzemní vedení 

sítí elektronických komunikací s ochranným pásmem 1,5 m po stranách vedení. 

Severovýchodní částí prochází územím gravitační stoka splaškové kanalizace DN 400, která 

má ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Dle dokumentu „Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Karviná určená k použití pro 

vydávání územních a stavebních povolení – návrh změny plochy se zmírněním ochrany 

ložisek v CHLÚ“ se severovýchodní část řešené plochy nachází v ploše CK
0. Jedná se  

o území, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností slojí a kde není možno z důvodu 
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narušení horninového masivu vyloučit nepřímé důlní vlivy. Dle normy o navrhování objektů 

na poddolovaném území se jedná o IV. až V.skupinu stavenišť. K umisťování veškerých 

staveb a zařízení nesouvisejících s dobýváním, bude krajským úřadem vydáno závazné 

stanovisko se stanovením podmínek pro jejich provedení. 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Po dobu provádění stavby nedojde k negativnímu působení na okolní pozemky a stavby. 

Okolní zástavba se nachází v dostatečné vzdálenosti, aby nebyla obtěžována zvýšeným 

hlukem a prašností ze stavebních prací. Ani po dokončení souboru staveb nebudou okolní 

pozemky a stavby negativně ovlivněny. Jednotlivé objekty nebudou zdrojem nedovoleného 

hluku, vibrací či škodlivých exhalací. Odtokové poměry v území budou provedením stavby 

změněny. Odvádění dešťových vod bude zajištěno nově navrženou dešťovou kanalizací. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace, demolice ani kácení dřevin nebudou prováděny. V zájmovém území se nenachází 

žádná zástavba ani vzrostlá zeleň. Po dokončení stavby bude provedena úprava okolních 

ploch narušených výstavbou. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavbou budou dotčeny pozemky se způsobem ochrany ZPF. Způsob ochrany stanoví 

příslušný orgán ochrany životního prostředí v souhlasu k odnětí ze ZPF. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Podmínky pro napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu jsou stanoveny 

vlastníky a správci dotčených sítí. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude mít časovou vazbu na provedení přeložky VTL plynovodu DN 300. 

 

8.2  Celkový popis stavby 
 

8.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Návrh nového městského centra lokality Šumbark II. řeší ucelenou zástavbu bloky bytových, 

polyfunkčních a administrativních domů osazených po obvodu náměstí, včetně dopravních 
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komunikací, úprav veřejných prostranství a inženýrských sítí. Celý soubor umožní ubytování 

pro cca 2000 lidí, zaměstnání v oblasti služeb a administrativy pro cca 450 zaměstnanců  

a také pokrytí nároků příchozích návštěvníků (pohostinství, nákupy, služby). Hlavním cílem 

celé plánované a nákladné investice je zvýšení kvality života a životního prostředí obyvatel  

v celém městském prostoru lokality Šumbark II.     

8.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení vychází z polohy okolních silničních komunikací ulic Hřbitovní  

a územním plánem navrhované Nové Petřvaldské, rozlohy daného pozemku a jeho orientace 

ke světovým stranám a z požadavků obsažených v zadání územní studie. Návrh uplatňuje 

osovou souměrnost obytných bloků po obvodu náměstí ve směru severojižním. Vnější 

prostory za bloky domů sousedí na západní straně s parkovou oddechovou plochou. Nově 

navržené objekty respektují morfologii terénu a urbanistickou strukturu, která je dána původní  

zástavbou Havířova (bloky domů, sedlové střechy). Nové stavby jsou navrženy v souladu 

s obecnými požadavky na výstavbu.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení předpokládá co největší různorodost výstavby domů v obytných 

blocích. Architektonické návrhy jednotlivých budov se budou lišit za předpokladu splnění 

požadavků stanovených územním plánem pro prostorové uspořádání území a dále 

odsouhlasení architektonického řešení hlavním architektem města. Záměrem projektanta je 

výstavba jednotlivých sekcí budov oddělených uličním prostorem. Domy v uliční frontě 

budou ve styčných délkách 20 až 35 m, přičemž možným určujícím faktorem pro pozitivní 

vnímání řešeného prostoru bude různorodost barevného či materiálového členění fasád  

a střech.  

 Objekty administrativní SO 02 budou podsklepené o 5. NP (přízemí + 4 patra) 

ukončené sedlovými, valbovými, oblými střechami. Suterén bude uzpůsoben pro parkovací 

stání cca 40-ti osobních aut.  Domy budou postaveny v nízkoenergetickém provedení ve 

standardu pasivního domu. 

Architekturu náměstí, pěších zón a průchozí pasáže zvýrazní navržené přírodní 

materiály dlažeb (žula, čedič) a zařízení městského mobiliáře. 

8.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

a) SO 01-Objekty bytové a polyfunkční  
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Jednotlivé domy v sestavě obytných bloků budou podsklepené o 5. NP (přízemí + 4 patra) 

ukončené sedlovými, valbovými, oblými střechami. V podzemním podlaží budou prostory 

sklepních boxů jednotlivých bytů, technické rozvody horkovodu, vodoinstalace, kanalizace  

a elektroinstalace. Přízemí domů bude přístupné přímo bezbariérově z chodníků. Na hlavních 

tazích pěších zón po obvodu náměstí a popř. v postranních ulicích budou v přízemí domů 

zřízeny pronajímatelné plochy pro jednotlivé nájemce butiků, rychlého občerstvení, 

kavárniček, cukráren, obchůdků potravin a oděvů, zlatnictví, bižuterie, poboček cestovních 

kanceláří, poboček bank a pojišťoven, směnáren, apod. Mimo tyto prostory budou v přízemí 

bezbariérové hlavní vstupy do schodišťového a chodbového prostoru pro přístup k výtahům, 

sklepům, zadnímu traktu atrií bytových bloků a k bytům v patrech domů. 

V patrech 1 až 4 bytových domů budou realizovány jednopokojové, dvoupokojové, 

třípokojové a čtyřpokojové byty první kategorie. Byty pro sociálně potřebné se zde neuvažují.  

Domy budou postaveny v nízkoenergetickém provedení ve standardu pasivního domu.  

 

b) SO 02- Objekty administrativní 

Jedná se o tři domy v sestavě jižního bloku situovaného do náměstí. Domy budou 

podsklepené o 5. NP (přízemí + 4 patra) ukončené sedlovými, valbovými, oblými střechami. 

Suterén bude uzpůsoben pro parkovací stání cca 40-ti osobních aut. V přízemí a patrech jsou 

uvažovány objekty poboček pošty, magistrátu města Havířova, zdravotního a sociálního 

zabezpečení, případně dalších větších pronajímatelů. Ve středovém objektu odloučeného 

pracoviště magistrátu města Havířova je uvažována restaurace umístěná v půdní vestavbě.  

Domy budou postaveny v nízkoenergetickém provedení ve standardu pasivního domu. 

 

8.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérový přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bude umožněn do 

přízemí všech domů, včetně schodišťového prostoru a přístupu k výtahům a bytům. Také 

venkovní plochy, pěší zóny a chodníky budou v místech přechodů a míst pro přecházení pro 

chodce bezbariérové.    

Na všech venkovních i vnitřních odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová 

vozidla budou vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené 

nejméně v počtu stanoveném příslušnou vyhláškou. Tato stání a stání vyhrazená pro osoby 

doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm. V případech podélného stání 

při chodníku musí být délka stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižená 
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nejméně 7000 mm. Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm 

včetně bezpečnostních odstupů a výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být 

vyšší než 20 mm. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon v poměru nejméně 1:12 

(8,33%) a příčný sklon v poměru nejméně 1:50 (2,0%). [7] 

 

8.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Veškeré stavební konstrukce, materiály, výplně otvorů, zařizovací předměty, povrchy  

a obklady budou použity pouze na základě atestů daných výrobců včetně jejich instalace         

a upevnění. Parametry navržených objektů, komunikací, ploch a prostor při současném 

dodržení technologických postupů výstavby a montáže dávají záruku bezpečného užívání 

stavby.    

 

8.2.6 Základní technický popis staveb 

a) SO 01 Objekty bytové a polyfunkční  

Stavebně budou domy provedeny v konstrukčním systému železobetonového skeletu 

kombinovaného s nosnými stěnami a bytovými jádry, vnější výplně stěn z bloků pálené cihly 

na tloušťku 400 mm, vnější tepelné izolace z minerální vlny tloušťky 100 mm a vrchní 

silikonové omítky. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z bloků pálené cihly na tloušťku 400 

mm, příčky z pálených cihel tloušťky 125 mm, popř. montované tloušťky 100 mm.   

Základy pro železobetonové sloupy tvoří jednotlivé železobetonové patky, po obvodu 

a vnitřně propojené základovými železobetonovými pasy, tvořícími základy obvodových  

a vnitřních nosných  stěn. Ocelová výztuž ŽB sloupů a ŽB základových pasů bude navzájem 

propojena za účelem dokonalého uzemnění objektu. Na horní úrovni železobetonových 

sloupů budou obvodové a vnitřní nosné stěny ztuženy železobetonovým věncem. Nosná 

konstrukce stropů z panelů Spiroll, popř. filigránových desek s dodatečnou ocelovou výztuží  

a betonáží. 

Střechy různých tvarů a provedení (sedlové, valbové, oblé) s konstrukcí krovů 

dřevěných, nebo ocelových.  

V obvodových stěnách budou osazena plastová okna a vstupní plastové dveře. 

 

b) SO 02 Objekty administrativní 

Stavebně budou domy provedeny v konstrukčním systému železobetonového skeletu 

kombinovaného s nosnými stěnami a bytovými jádry, vnější výplně stěn z bloků pálené cihly 
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na tloušťku 400mm, vnější tepelné izolace z minerální vlny tloušťky 100mm a vrchní 

silikonové omítky. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z bloků pálené cihly na tloušťku 

400mm, příčky z pálených cihel tloušťky 125mm, popř. montované tloušťky 100mm.   

Základy pro železobetonové sloupy tvoří jednotlivé železobetonové patky, po obvodu 

a vnitřně propojené základovými železobetonovými pasy, tvořícími základy obvodových  

a vnitřních nosných  stěn. Ocelová výztuž ŽB sloupů a ŽB základových pasů bude navzájem 

propojena za účelem dokonalého uzemnění objektu. Na horní úrovni železobetonových 

sloupů budou obvodové a vnitřní nosné stěny ztuženy železobetonovým věncem. Nosná 

konstrukce stropů z panelů Spiroll, popř. filigránových desek s dodatečnou ocelovou výztuží  

a betonáží. Z venkovní zpevněné plochy vnitrobloku bude proveden sjezd pro osobní 

motorová vozidla na úroveň podlahy sklepních garážových stání. 

Střechy budou různých tvarů a provedení (sedlové, valbové, oblé) s konstrukcí krovů 

dřevěných, nebo ocelových. 

 

c) SO 03 Komunikace živičné 

Studie počítá s výstavbou živičných (obalovaná asfaltová drť) komunikací po vnějším obvodu 

navrhovaného centra. Živičný povrch bude také na příjezdech a zpevněných plochách 

vnitrobloků. Skladba komunikace s živičným povrchem je zřejmá ze vzorového příčného řezu  

uvedeného ve výkresu č. 11.  

 

d) SO 04 Parkoviště živičné 

Parkovací plochy silničních vozidel s živičným povrchem budou realizovány po vnějším 

obvodu navrhovaného centra a také na parkovacích stáních uvnitř vnitrobloků. Skladba 

parkovacích ploch bude shodná s živičnou komunikací. Parkovací stání jsou navržena  

v souladu s  ČSN 73 6056. 

 

e) SO 05 Zpevněné plochy, pěší zóny – žula, čedič 

Centrální plocha náměstí včetně přilehlých vozovek, pěších zón a také obě hlavní ulice 

propojení do jižní části lokality budou dlážděny tvrdými přírodními materiály (žula, čedič). 

Náměstí a vozovky lze dláždit běžnými silničními kostkami, pěší zóny přesně řezanými 

dlaždicemi 25x50cm.  Při návrhu dláždění v dalších stupních projektu budou uplatněny prvky 

rozčlenění dlažby rámováním jinou barvou nebo strukturou materiálu a na vhodných místech 

lze vydláždit i jednoduché ornamenty.  
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f) SO 06 Chodníky a cyklostezky 

Vnější chodníky po obvodu navrhované zástavby a chodníky uvnitř vnitrobloků, mimo pěší 

zóny a centrální prostor náměstí budou s povrchem betonové zámkové dlažby. Pochůzné 

cesty v parkové zóně západní části lokality budou s povrchem jemného drceného kameniva. 

Cyklostezka bude provedena se živičným povrchem. 

 

g) SO 07 Sadové a terénní úpravy 

V rámci tohoto stavebního objektu budou v závěrečných fázích stavby provedeny terénní 

úpravy navržených zatrávněných ploch. Zde budou vysázeny listnaté stromy, provedena 

úprava povrchu zeminou a osevem travní směsí. V prostoru náměstí budou vysázeny 4 

vzrostlé lípy, na pěších zónách japonské třešně s růžovými květy, rozmístěné dle výkresu 

varianty I, v.č. 07. Úprava povrchu okolo kmene každého stromu v dlažbě náměstí a pěší zóny 

bude spočívat v kruhovém ocelovém rastru průměru cca 1,5m (pro lípy), 1m (pro třešně), 

vyplněném zeminou. Ke kořenům stromů budou zapraveny drenážní PVC trubky pro možnost 

zálivky v období sucha. 

Na západní straně lokality je navržena parková zóna s možností relaxace, oddechu, her 

či sportu.  Mohou zde být umístěna dětská pískoviště, hřiště a různá sportovní nářadí. Pěší 

cesty budou na vhodných místech osazeny lavičkami a doplněny odpadkovými koši.   

 

h) SO 08 Veřejné a slavnostní osvětlení 

Veřejné osvětlení zajistí několik větví kabelových rozvodů VO napájených ze tří trafostanic 

22/0,4kV, 630 kVA, situovaných v přízemí polyfunkčních domů. V každé z trafostanic bude 

osazen rozvaděč RVO pro odjištění a spínání jednotlivých větví rozvodů VO. Rozvaděče 

RVO umožní také snížení intenzity osvětlení v pozdních nočních hodinách plynulou regulací 

snížením napětí v rozvodech VO. Osvětlení hlavní plochy náměstí zajistí výbojková svítidla 

2x150W osazená na 8m ocelových stožárech osazených po obvodu náměstí.  Osvětlení pěších 

zón a chodníků zajistí LED svítidla osazená na 4m ocelových stožárech osazených na okrajích 

těchto pěších komunikací. Osvětlení atria vnitrobloků zajistí LED svítidla osazená na 4m 

ocelových stožárech osazených na okrajích zatrávněných ploch. Osvětlení komunikací po 

obvodu řešené lokality zajistí výbojková svítidla 2x150W osazená na 8m ocelových 

stožárech. V blízkosti severovýchodního bloku domů bude osazen typový plastový rozvaděč 

RVO pro odjištění kabelových větví VO dané části lokality.   Rozvody VO budou provedeny 

kabely AYKY 4x16mm2 uloženými v zemi ve výkopu 35x70cm společně s  drátem FeZn D 

8mm uzemnění kovových stožárů. Kabely ve zpevněných a dlážděných plochách budou 
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uloženy v chráničkách Kopoflex světlosti D 70mm. Stožáry, výložníky a svítidla budou 

v antikorozním provedení. 

             Stávající stožáry, svítidla a kabelové rozvody VO na ulici Hřbitovní se demontují  

a nahradí stejnými typy 8m stožárů nových rozvodů VO. Vzdálenosti nových stožárů budou 

zkráceny oproti původnímu stavu.       

 Slavnostní osvětlení bude zahrnovat osvětlení vodního prvku, vánočního stromu, 

vývodů z rozvodů VO na fasádách domů pěších zón a dodatečných zásuvek na vybraných 

stožárech VO.  

 

i) SO 09 Horkovod 

Bytové, polyfunkční a administrativní domy tohoto městského centra budou dle územního 

plánu zásobovány teplem z centrálního zdroje tepla napojením na stávající horkovod 

v severovýchodní části území (nad kruhovým objezdem). Na páteřový rozvod horkovodu 

vedený po obvodu náměstí bude napojeno celkem 5 výměníkových stanic, po 1 v každém 

bloku domů. Rozvody tepla z výměníkových stanic do jednotlivých domů budou vedeny 

průběžně suterény těchto domů. Zde dojde také k měřenému odbočení do systému vytápění 

daného domu. Venkovní horkovod bude proveden z prefabrikovaných betonových dílů 

uložených pod povrchem terénu, komunikací a zpevněných ploch. Teplovodní rozvod 

z ocelových rour bude natřen proti korozi a tepelně izolován.  

 

j) SO 10 Přeložka VTL plynu 

Ve východní části navrhované zástavby se nachází podzemní vedení vysokotlakého plynu DN 

300 vedeného kolem stávající komunikace ulice Hřbitovní, které posléze směřuje na 

severovýchod a protíná plánovanou zastavěnou plochu pod severovýchodním blokem domů  

a částí náměstí. Projektová studie navrhuje přeložení tohoto protnutí zastavěné plochy v nové 

trase  VTL plynovodu obchvatem kruhového objezdu a komunikace severní Hřbitovní. Trasa 

přeložky VTL plynovodu je zřejmá z výkresu nových inženýrských sítí, č.v. 09. Kolem VTL 

plynovodu je ochranné pásmo 4 m a bezpečnostní pásmo 40 m na každou stranu od potrubí. 

V dalším stupni PD budou respektovány podmínky pro umístění staveb v bezpečnostním 

pásmu stanovené správcem plynovodu.  

 

k) SO 11 Vodovod 

Ve studii navrhovaná vodovodní síť bude napojena na stávající vodovodní řad DN 500 

vedený severojižním směrem v západní části zájmové lokality. Nové páteřové rozvody jsou 
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navrženy z polyethylenových trub PE DN150 propojených jako mřížová síť, včetně 

monolitických šachet s osazením uzavíracích ventilů jednotlivých větví. Z této sítě budou 

napojeny jednotlivé domy, požární hydranty a vodní prvek. Požární hydranty budou navzájem 

vzdáleny cca 100-120m. Každý dům bude napojen samostatnou vodovodní přípojkou přes 

venkovní uzávěr vody. V suterénu domů bude osazena vodoměrná souprava s hlavním 

uzávěrem vody. Rozvody vodovodu budou uloženy do pískového lože v nezámrzné hloubce 

(min. krytí 1,2 m). 

 

l) SO 12 Kanalizace dešťová 

Navržená dešťová kanalizace zajistí odvodnění dešťových vod ze střech domů, zpevněných 

ploch (náměstí, pěších zón, chodníků, vozovek, parkovacích stání a cyklostezky). Materiál 

kanalizačního potrubí PVC, sklolaminát, beton. Dešťové vody zaolejované, tj. z nových 

parkovacích stání v počtu nad 10 míst budou před vpuštěním do stokové sítě zbaveny ropných 

látek v odlučovači ropných látek. Svislé okapové svody ze střech domů budou na úrovni 

chodníků opatřeny lapači nečistot. Odvedení dešťových vod z celé navrhované lokality bude 

zaústěno do kanalizační betonové stoky DN 1200 východně od navrženého kruhového 

objezdu komunikací ulic Hřbitovní a Nové Petřvaldské. 

 

m)  SO 13 Kanalizace splašková 

Splaškové odpadní vody z hygienických zařízení budov, kuchyňských a restauračních 

provozů, pronajímatelných prostor budou svedeny do navržené splaškové kanalizace. Materiál 

kanalizačního potrubí PVC, sklolaminát, beton. Odvedení splaškových vod z celé navrhované 

lokality bude zaústěno do kanalizační betonové stoky DN 400 východně od navrženého 

kruhového objezdu komunikací ulic Hřbitovní a Nové Petřvaldské. 

 

n) SO 14 Venkovní elektrorozvody VN 

Severně od řešené plochy se nachází venkovní elektrické vedení vysokého napětí s označením 

VN 146 a VN 170. Jižně od řešené plochy se nachází venkovní elektrické vedení vysokého 

napětí s označením VN 74, ze kterého je dle územního plánu navrženo plánované napojení 

dvou trafostanic celé lokality a to zemním kabelovým vedením VN 22kV napříč územím celé 

lokality  ve směru sever-jih. Územní plán dále navrhuje kabelové propojení VN 22kV z těchto 

dvou trafostanic do stávající trafostanice DTS 8908 v severní části stávající obytné zóny. 

            Studie řeší zásobení elektrickou energií prodloužením zemního kabelového vedení  

VN 22kV z trafostanice DTS 8908 a následným prosmyčkováním do tří trafostanic nového 
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městského centra. Územním plánem navrhované propojení z těchto trafostanic na jižní  větev 

vedení VN 74 studie zatím neřeší, bude případně realizováno při návrhu a výstavbě zbývající 

plochy dané lokality v budoucnu. 

 Trafostanice budou vyzbrojeny trafem 630 kVA, rozvaděčem VN, rozvaděčem NN, 

rozvaděčem veřejného osvětlení RVO, ochrannými a pracovními pomůckami. Rozvaděče 

VN, NN budou osazeny na kabelovém kanále stavebně připraveném v podlaze přízemí. 

Přívody a vývody kabelů přes obvodové zdivo daných domů umožní prostupy osazené 

chráničkami 0,7m až 1m pod úrovní dlažby venkovní plochy. Navážení trafa a rozvaděčů, 

včetně přístupu povolaných osob, bude možné ze zpevněné plochy uvnitř atrií domovních 

bloků. 

Ve volném terénu, chodnících a pěších zónách budou kabely vn do 35 kV uloženy 

v min. hloubce 1m, v místech přechodů pod vozovkou budou kabely protaženy v chráničkách 

uložených v hloubce 1m. Kabely VN budou protaženy v chráničkách i při křížení s jinými 

podzemními sítěmi. Ochranné pásmo podzemního vedení VN do 110 kV činí 1m po obou 

stranách krajního kabelu.   

 

o) SO 15 Venkovní elektrorozvody NN 

Kabelové rozvody NN 0,4 kV vyvedené z trafostanic 630 kVA napojují veškeré domy, 

podružné rozvaděče RVO, rozvaděč technologie vodního prvku a parkovací automaty 

v zástavbě navrhované lokality. Rozvody jsou navrženy jako mřížová soustava tří navzájem 

propojených a sfázovaných sekcí, každá sekce je napájená z nejbližší trafostanice. Páteřové 

kabelové rozvody NN budou provedeny kabely AYKY (4B)3x240+120mm2, AYKY 

(4B)3x120+70mm2 zapojenými do  těchto hlavních  plastových pojistkových rozvodných 

skříní SR, osazených u vybraných vstupů do bytových, polyfunkčních  

a administrativních domů. Z těchto hlavních  pojistkových skříní budou napojeny jak další 

podružné pojistkové skříně zbývajících domů, tak také hlavní přívody do elektroměrových 

rozvaděčů domů těmito skříněmi osazených. Každý dům bude napojen samostatně jištěným 

hlavním přívodem.  

Ve volném terénu budou kabely NN do 1 kV uloženy v min. hloubce 0,7m, chodnících 

a pěších v min. hloubce 0,35m, v místech přechodů pod vozovkou budou kabely protaženy  

v chráničkách uložených v hloubce 1m. Kabely NN budou protaženy v chráničkách i při 

křížení s jinými podzemními sítěmi. Ochranné pásmo podzemního vedení NN do 1 kV činí 

1m po obou stranách krajního kabelu.    
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p) SO 16 Venkovní rozvody sdělovací 

Sdělovací rozvody telefonu (včetně internetu po pevné lince), kabelové televize a městského 

rozhlasu budou provedeny kabely uloženými v zemi. Studie navrhuje napojení telefonu  

a  kabelové televize do každého domu. Páteřový rozvod sdělovacích kabelů v navrhované 

zástavbě zahrnuje také osazení a napojení plastových rozvodných skříní u vstupů do 

bytových, polyfunkčních a administrativních domů pro pokrytí předpokládané poptávky po 

službách telefonu a kabelové televize. V lokalitě územní studie se nachází stávající kabel SEK 

ve vlastnictví O2 Czech Republic, a.s. vedený ve směru severojižním podél stávající 

komunikace ulice (východní) Hřbitovní, na který je možno danou lokalitu napojit. Dimenze 

sdělovacích kabelů a skříní studie neřeší, bude řešeno dalším stupněm projektové 

dokumentace. 

Ve volném terénu budou sdělovací kabely uloženy v min. hloubce 0,6m, chodnících  

a pěších zónách v min. hloubce 0,4m, v místech přechodů pod vozovkou budou kabely 

protaženy v chráničkách uložených v hloubce 0,9m. Kabely NN budou protaženy  

v chráničkách i při křížení s jinými podzemními sítěmi.  

 

8.2.7 Technická a technologická zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Technologická zařízení nejsou navrhována. 

 

8.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Všechny navržené pozemní komunikace umožňují vjezd vozidlům HZS. Vnější odběrná místa 

pro zásobování požární vodou jsou zajištěna rozvodem pitné vody a nadzemními hydranty.   

Použité výrobky musí být vhodné pro dané využití jednotlivých objektů a zároveň 

musí plnit základní požadavky na stavby týkající se požární bezpečnosti. Objekty budou 

navrženy a provedeny takovým způsobem, aby v případě požáru byly dodrženy základní 

požadavky bezpečnosti. [9] Podrobné řešení bude zpracováno v technické zprávě požární 

ochrany v dalším stupni PD.  

 

8.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
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Použité výrobky musí být vhodné pro dané využití stavby a zároveň musí plnit základní 

požadavky na stavby týkající se hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí. [9]   

V objektech nebudou umístěna zařízení, která by způsobovaly hluk či vibrace o hodnotách 

překračujících povolené limitní hodnoty. Odpad z provozu objektů bude likvidován v souladu 

s platnou legislativou. [12,13]   

 

8.2.10 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

Radonový index v daném území je nízký, není proto nutná ochrana proti pronikání radonu 

z podloží. [18] Protipovodňová opatření nejsou nutná, zájmové území stavby se nenachází  

v záplavovém území.  

 

8.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, připojovací rozměry, výkonové kapacity 

a délky 

Připojení na technickou infrastrukturu je řešeno jednotlivými stavebními objekty (viz bod 

8.2.6 písm.h-p). 

S plynoinstalací budov navrhovaného městského centra tato studie nepočítá. V případě 

požadavku investora na realizaci venkovních a vnitřních rozvodů plynoinstalace je zpracován 

výkres inž.sítí-var.1 (č.v.09.1), ve kterém jsou venkovní  rozvody středotlakého plynu 

zakresleny (výkres je založen v přílohách  deníku diplomové  práce). 

 

8.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 

Řešená lokalita je vymezena severní a východní větví místní komunikace ulice Hřbitovní, na 

západě je ohraničena koncem zahrad rodinných domů na ulici Petřvaldská a Konzumní  

a z jihu je území vymezeno ve vzdálenosti cca 220 m od severní větve komunikace ulice 

Hřbitovní. Příjezd  a přístup do území je zajištěn nově navrženými komunikacemi napojenými 

na stávající komunikaci ul.Hřbitovní (severní část) a na nově navrženou komunikaci 

označenou v územním plánu jako Nová Petřvaldská. Dle územního plánu se jedná o veřejně 

prospěšnou stavbu č.D6, tzv. prodloužení silnice III/4726 (ul.Petřvaldská). Do prostoru 
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náměstí je umožněn vjezd ze severní strany z ulice Hřbitovní s jednosměrným provozem  

a dále z nového dopravního napojení Nové Petřvaldské.  Ze strany hřbitova je navržen pěší 

koridor do prostoru náměstí v provedení dvou průchodů blokem domů a krytou prosklenou 

pasáží v atriu severovýchodního bloku. Hromadnou dopravu osob zajistí městská autobusová 

doprava, pro kterou jsou navrženy obousměrné zastávky situované na hlavních dopravních 

tazích ulic Hřbitovní na severní straně náměstí a Nové Petřvaldské na východní straně lokality 

v blízkosti hřbitova. Dopravní řešení je navrženo s možností budoucího napojení na jižní část 

území, které je územním plánem určeno k zástavbě. 

V západní části lokality podél uliční komunikace vedle oddechové parkové zóny je navržena 

cyklostezka propojující jižní a severní část území Šumbarku. 

  

b) napojení území na dopravní infrastrukturu 

Řešené území bude dopravně napojeno na komunikace ulic Hřbitovní a Nová Petřvaldská.  

  

c) doprava v klidu 

V souvislosti s výstavbou nového polyfunkčního souboru objektů je v řešené lokalitě nově 

navrženo 377 parkovacích stání včetně cca 40 stání v podzemních prostorách pod 

administrativními budovami. Na každém parkovišti je vymezen potřebný počet stání pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. [7] V příloze č.1 je doložen výpočet 

parkovacích stání. Dle příslušné normy byl výpočtem stanoven počet 395 potřebných 

parkovacích stání. [10]  Návrh řeší umístění 417 parkovacích stání, čímž byl splněn 

požadavek dle výpočtu.  

 

8.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Veškeré práce související s terénními úpravami, dále se zatravněním nezastavěných ploch  

a výsadbou dřevin je řešeno stavebním objektem SO 07 Sadové a terénní úpravy (viz bod 

8.2.6 této zprávy).   

 

8.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

Stavba nebude posuzována dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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9. PŘEDPOKLÁDANÉ STAVEBNÍ NÁKLADY VYBRANÉ 

VARIANTY 
 

Propočet nákladů je zpracován podle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2014  

a průměrných cen dopravní a technické infrastruktury (aktualizace za rok 2012) zpracovaných 

na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů. [16,17] 

 

Tab.2 Stanovení nákladů [16,17] 

Položka Počet 
mj. 

Mj. Cena/ 
mj.[Kč] 

Cena celkem 
v tis.Kč    [bez DPH] 

SO 01 Objekty bytové a polyfunkční  157000 m3 5 085 798345 

DPH 15 %    119751 

CELKEM    918096 tis.Kč 
 

 

Položka Počet 
mj. 

Mj. Cena/ 
mj.[Kč] 

Cena celkem 
v tis.Kč     [bez 

DPH] 

SO 02 Objekty administrativní 20930 m3 5 935 124219 

SO 03 Komunikace živičné 11930 m2 1295 15449 

SO 04 Parkoviště živičné 6050 m2 907 5487 

SO 05 Zpevněné plochy – žul.kostka  10938 m2 841 9199 

- pěší zóny 4460 m2 2880 12845 

SO 06 Chodníky - zámková dl. 2940 m2 788 2316 

- drc.kamenivo 2000 m2 452 904 

SO 07 Sadové a terénní úpravy -trávník 28715 m2 35 1005 

- Stromy, keře   ks 96900 97 

SO 08 Veřejné a slavnostní osvětlení     

- kabely vč.sloupů 4 m 2265 m 852 1929 

- kabely vč.sloupů 8 m 890 m 1300 1157 

SO 09 Horkovod 370 m 12070 4466 

SO 10 Přeložka VTL plynu 275 m 4105 1128 

SO 11 Vodovod 1185 m 2795 3312 



59 
 

SO 12 Kanalizace dešťová 2080 m 7855 16338 

SO 13 Kanalizace splašková 1005 m 6010 6040 

SO 14 Venkovní elektrorozvody VN 610 m 2470 1506 

Trafostanice 630 kVA 3 ks 1440000 4320 

SO 15 Venkovní elektrorozvody NN 1180 m 1060 1251 

SO 16 Venkovní rozvody sdělovací 1210 m 820 992 

Městský mobiliář     

Lavička 46 ks 23376,- 1075 

Odpadkový koš 52 ks 9940,- 517 

Autobusová zastávka 4 ks 159647,- 638 

Informační vitrína 2 ks 14451,- 29 

Stojan na kola 3 ks 15705,- 47 

Vybavení dětského hřiště     

Houpačka ptačí hnízdo 1 ks 44920 45 

Pružinová houpačka 4 ks 8620 34 

Herní sestava s klouzačkou 1 ks 141720 142 

Bezp.dopadová plocha pro houpačku 8 m2 983 7864 

Bezp.dopadová plocha pro her.sestavu 54 m2 983 53082 

Celková částka 277433 

DPH 21% 58261 

CELKEM    335694 tis.Kč 

 
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 

Položka    Cena celkem v mil. 
Kč      [včetně DPH] 

SO 01    918,09 

SO 02 – SO 16    335,69 

CELKEM    1253,78 mil.Kč 
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10. ZÁVĚR 
 

Předmětem zadání této diplomové práce byl návrh prostorového a funkčního využití lokality 

Šumbark II nacházející se západně od hřbitova. Požadavek na zpracování územní studie zadal 

odbor územního rozvoje Magistrátu města Havířova, který současně poskytnul potřebné 

podklady ke zpracování projektu. Návrh je zpracován ve 2 variantách.  Mým cílem bylo 

dosáhnout u obou variantních řešení plně funkčního a dispozičně uceleného návrhu, který 

bude respektovat požadavky odboru územního rozvoje a splňovat potřeby budoucích 

uživatelů a návštěvníků  nového obvodového městského centra.  

 

Práce se ve své teoretické části zabývá stručnou rekapitulací teoretických východisek 

souvisejících s předmětem návrhu, a to především požadavkům vyplývajícím ze stavebního 

zákona, požadavkům na využívání území a technickým požadavkům na stavby. Následuje 

rekapitulace základních poznatků o území, rozbor funkčních složek okolí a limity v území  

a swot analýza řešeného území.  

 

Praktická část zahrnuje popis návrhu obou variant včetně zhodnocení výběru varianty 

pro detailní řešení a průvodní a souhrnnou technickou zprávu vybrané varianty v rozsahu 

vyhlášky o dokumentaci staveb. [8]  

 

Těžištěm urbanistického návrhu varianty I je náměstí ve tvaru otevřeného U umístěné 

v severní části lokality ohraničené ze severní strany místní komunikací ulice Hřbitovní, ze 

západní strany bytovými a polyfunkčními domy s odstupňovanou výškou 3. 4. 5.NP ve směru 

od západu k východu, z jižní a východní strany uzavřenými bloky domů s výškou 5.NP.  

3 objekty z jižního bloku přímo přístupné z náměstí jsou určeny jako administrativní budovy. 

V prostřední z těchto budov je v půdní vestavbě uvažována restaurace s výhledem do širokého 

okolí. V západní části lokality je navržena parková zóna s možností odpočinku, relaxace či 

her. Tato parková zóna tvoří plynulý přírodní přechod mezi klidnou rodinnou zástavbou  

a novým obvodovým centrem vyznačujícím se aktivním denním děním.   

 

Varianta II se od varianty I liší v poloze a orientaci polohy náměstí, včetně přilehlých 

ulic a pěších zón. Centrální plocha náměstí ve tvaru U je zde orientována směrem na jih. 

Z jižní strany je náměstí otevřené, ohraničené pouze nově navrženou komunikací. Z náměstí 



61 
 

je tedy výhled na jižní dosud nezastavěnou plochu zastavitelného území. V budoucnu se zde 

počítá se zástavbou převážně rodinnými domy.  Ze západní strany je náměstí ohraničeno 

bytovými a polyfunkčními domy s odstupňovanou výškou 3. 4. 5.NP ve směru od západu 

k východu, ze severní a východní strany uzavřenými bloky domů s výškou 5.NP. 3 objekty ze 

severního bloku přímo přístupné z náměstí jsou určeny jako administrativní budovy.  

V prostřední z těchto budov je v půdní vestavbě uvažována restaurace s výhledem do širokého 

okolí. V západní části lokality je obdobně jako u varianty I navržena parková zóna s možností 

odpočinku, relaxace či her. 

 

U obou variantních řešení byl kladen důraz na zajištění pohybu osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace po veřejném prostranství a také přístupu do jednotlivých 

prostor objektů.  

 

Pro podrobné vypracování byla vybrána varianta I. Návrh respektuje všechny 

požadavky plynoucí ze zadání územní studie poskytnuté odborem územního rozvoje a rovněž 

splňuje požadavky uvedené v zadání diplomové práce. Tato územní studie dává možnost 

vzniku nového polyfunkčního centra s vymezenou centrální plochou náměstí a zástavbou 

obytných domů jak samostatných, tak s vestavěnou občanskou vybaveností a budov 

administrativních,  s napojením na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu.  V návrhu 

je vytvořen ucelený dopravní systém zahrnující motorovou osobní a nákladovou dopravu, 

městskou hromadnou dopravu včetně rozmístění autobusových zastávek, pěší dopravu, 

cyklostezku a statickou dopravu. Pozitivní výsledný dojem je dotvořen navrženým 

mobiliářem, zelení, umístěním vodního prvku na centrální ploše náměstí a dále také 

barevností v různorodém řešení fasád a střech objektů. Urbanistická kompozice byla 

navrhnuta s ohledem na měřítko a proporce ve smyslu pozitivního vnímání člověka. 

 

V případě realizace záměru je nutno připravit další stupně PD včetně vyřízení 

příslušných správních povolení, zajistit finanční prostředky a posléze je možno realizovat 

výstavbu inženýrských sítí, objektů domů a dopravních komunikací. 
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PŘÍLOHA Č.1  – Výpočet parkovacích stání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Výpočet počtu parkovacích stání  
- dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací (čl.14) a ČSN 736110 Projektování 

místních komunikací – ZMĚNA Z1 

 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu: 

N = Oo . ka + Po . ka . kp  

 

N - celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

Oo – základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 1 : 2,5 

Po – základní počet parkovacích stání  

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace  

kp – součinitel redukce počtu stání 

 

Dle tabulky 34 lze použít druh stavby obytný dům-činžovní s účelovou jednotkou 2 na 

1 stání (byt o 1 obytné místnosti), s účelovou jednotkou 1 na 1 stání (byt do 100 m² celkové 

plochy), s účelovou jednotkou 0,5 na 1 stání (byt nad 100 m² celkové plochy), obchod-

jednotlivá prodejna s účelovou jednotkou 50 m² na 1 stání, administrativa pro veřejnost-

instituce místního významu s účelovou jednotkou 30 m² na 1 stání při 90% krátkodobých, 

restaurace s účelovou jednotkou 6 m² na 1 stání. Výpočet bude tedy proveden pouze pro 

parkovací stání. 

 

Počet bytů o 1 obytné místnosti je celkem 45   => Po = 23 stání. 

Počet bytů do 100 m² celk.plochy je celkem 362    => Po = 362 stání. 

Počet bytů nad 100 m² celk.plochy je celkem 45   => Po = 90 stání. 

Projektované prodejní prostory celkem jsou 5200 m²  => Po = 104 stání. 

Projektovaná velikost administrativy pro veřejnost je 850 m²  => Po = 29 stání. 

Projektovaná plocha restaurace je 300 m²  => Po = 50 stání. 

 

ka … součinitel vlivu stupně automobilizace (při výpočtu použijeme stupeň 400 vozidel/1000 

obyvatel /1:2,5/ a tomuto stupni odpovídá dle citované normy součinitel o hodnotě 1,0) 

 

N = (0 + 23 . 1 . 1) + (0 +362 . 1 . 1) + (0 + 90 . 1 . 1) + (0 +104 . 1 . 1) + (0 + 29 . 1 . 1)   

N = 658  



 
 

 

Celkový počet stání pro posuzovanou územní studii je 658 parkovacích stání bez 

koeficientu redukce kp. 

 

Při použití součinitele redukce počtu stání kp se vychází z velikosti obce (města), 

charakteru území a indexu dostupnosti AD, kterým se stanoví úroveň dostupnosti veřejnou 

dopravou. 

 

Velikost obce 

Havířov je město nad 50 000 obyvatel. Dle tabulky 30 lze součinitel redukce kp 

použít. 

 

Charakter území 

Studie řeší zastavěnost území v Havířově celoměstského významu uvnitř zastavěného 

území obce, mimo centrum města s dobrou kvalitou obsluhy území veřejnou dopravou. Dle 

tabulky 31 lze součinitel redukce kp použít.  

 

Dostupnost území 

Výpočet indexu dostupnosti AD, kterým se stanoví úroveň dostupnosti veřejnou 

dopravou. 

AD  je součet měrných frekvencí jednotlivých spojů  AF, kterými je posuzovaná studie 

zastavěnosti  dostupná ze všech zastávek v dosahu. 

Způsob výpočtu a význam jednotlivých indexovaných veličin je dle čl.14.1.2. 

 

Výpočet AD  pro dostupnou stávající zastávku MHD „Havířov, Šumbark, ŠU 2. Etapa 

u hřbitova“ je uveden v následující tabulce. 

 

Číslo linky 
MHD 

X 

Frekvence 
spojů 
AFX 

Docházk. 
vzdálenost 

v m 

Docházka 
doby na 
zastávku 

AZ 

Prům.čekací 
doba na 
příjezd 
spoje 
AC 

Součinitel 
nástupní 
doby AN 

Měrná 
frekvence 

spojů 
AF 

401 7,0 100 2 8 10 6 
405 1,8 100 2 30 32 2 
416 9,3 100 2 6 8 8 

Součet      AD = 16 
 



 
 

 

Výpočet AD  pro linku č. 408 nebyl zahrnut z důvodu velmi malé frekvence spojů. 

 

Výpočet AD pro nově vybudovanou dostupnou zastávku MHD „Havířov, Šumbark bez 

názvu“ s frekvencí spojů 20 minut v každém směru denně od 4:00 hod. do 22:00 hod. je 

uveden následující tabulce.  

 

 

Číslo linky 
MHD 

X 

Frekvence 
spojů 
AFX 

Docházk. 
Vzdálenost 

v m 

Docházka 
doby na 
zastávku 

AZ 

Prům.čekací 
doba na 
příjezd 
spoje 
AC 

Součinitel 
nástupní 
doby AN 

Měrná 
frekvence 

spojů 
AF 

4XX 4,5 100 2 12 14 4 
Součet      AD = 4 
 

 

Celkový index dostupnosti pro blízké zastávky MHD „Havířov, Šumbark, ŠU 2. Etapa 

u hřbitova“ a „Havířov, Šumbark bez názvu“ je AD = 20. Dle tabulky 32 lze součinitel 

redukce kp použít. 

 

Porovnáním vypočteného indexu dostupnosti AD s hodnotami ve 

srovnávacích tabulkách 31, 32 a 30 vychází, že lze v tomto případě použít součinitel redukce 

počtu stání kp  =  0,6. 

 

Redukovaný výsledný počet stání pro posuzovanou studii: 

Nr = 658 . 0,6 = 394,8  => 395  

 

Závěr: Potřebný počet stání pro navrhovanou zástavbu je dle výpočtu 395. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č.2  – Výpočet inženýrských sítí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Výpočet potřeby pitné vody a návrh dimenze potrubí 
(dle vyhl.č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů) 

 

- součinitel denní nerovnoměrnosti: kd = 1,35 (pro 5000 – 20 000 obyvatel) 
- součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 2,1 (sídlištní charakter) 
- rychlost proudění vody: v = 1,0 m3/s 
- potřeba požární vody: pv = 0,01 m3/s 

 

bytový fond 

- celkem 452 byt.jednotek   
- prům.počet osob v byt.jednotce:   3,5   
- specifická potřeba na jednoho obyvatele: qspec = 35 m3/rok 
- celkem osob: 452 * 3,5 = 1582  (Pi) 

 
Výpočet průměrné denní potřeby vody Qp: 

Qp1 = Pi * qspec/365 = 1582 * 35/365 = 151,70 m3/den 

 

kancelářské budovy 

- potřeba vody na 1 osobu při průměru 250 prac.dnů za rok: qspec = 14 m3/rok 
- odhad zaměstnanců: 280 

 
Výpočet průměrné denní potřeby vody Qp: 

Qp2 = Pi * qspec/250 = 280 * 14/250 = 15,68 m3/den 

 

restaurace, vinárny, kavárny 

- potřeba vody na 1 pracovníka v 1 směně (365 dnů) za rok (zahrnuje i zákazníky bez 
mytí skla): qspec = 80 m3/rok 

- mytí skla za směnu: 60 m3/rok 
- odhad zaměstnanců:  14 

 

Výpočet průměrné denní potřeby vody Qp: 

Qp3 = Pi * qspec/365 = [(14 * 80)+60]/365 = 3,23 m3/den 

 

prodejny 

- potřeba vody na 1 pracovníka v 1 směně v průměru za rok: qspec = 18 m3/rok 
- odhad zaměstnanců:  130 

 

 



 
 

 

Výpočet průměrné denní potřeby vody Qp: 

Qp4 = Pi * qspec/250 = 130 * 18/250 = 9,36 m3/den 

 

Výpočet celkové průměrné denní potřeby vody Qp: 

Qp = Qp1+ Qp2+ Qp3+ Qp4 = 151,70+15,68+3,23+9,36 = 179,97 m3/den 

 

Výpočet maximální denní potřeby vody Qmaxd: 

Qmaxd = Qp * kd = 179,97 * 1,35 = 242,95 m3/den 

 

Výpočet maximální hodinové potřeby vody Qmaxh: 

Qmaxh = 1/24 * Qmaxd * kh =  1/24 * 242,95 * 2,1 = 21,26 m3/hod 

 

 

Návrh DN: 

pv ….potřeba požární vody (pv =0,01 m3/s) 

Q = pv + (Qmaxh /3600) = 0,01 + (21,31/3600) = 0,0159 

 

D = 
0,1*

*4


Q  =
0,1*

0159,0*4


= 0,142 m => 150 mm 

 

Navrhuji vodovodní potrubí DN 150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Návrh dimenze potrubí splaškové 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 =  179,97 m3/den 
- součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti: kmax = 2,15 (dle ČSN 71 6701 

stokové sítě pro cca 2000 obyvatel dostaneme interpolací kmax = 2,15)  
 

 

Maximální produkce splaškových vod Qmax: 

 

Qmax = (Qs/24) * kmax = (179,97/24) * 2,15 = 16,12 m3/hod = 4,48 l/s 

 

Návrhová hodnota Qnspl: 

 

 Qnspl = 2 * Qmax = 2 * 4,48 = 8,96 l/s  

 

Návrh DN splaškové kanalizace dle nomogramu:  DN 315 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Návrh dimenze potrubí dešťové kanalizace 

 
Výpočet dešťových vod 

 

Povrch 
 

Součinitel odtoku  Plocha A [ha] Redukovaná plocha 
Ared [ha] 

Střechy objektů 0,9 
 0,8719 0,785 

Zpevněné plochy 
(asfalt) 0,8 1,625 1,300 

Zpevněné plochy 
(dlažba) 0,6 0,969 0,581 

Redukované plochy 
celkem  Ared 

  2,351 

 

 

Součinitel směrodatného deště q = 128 l/ha/s (platí pro 15ti minutový přívalový déšť oblast 
Ostrava) 
 Ared =  2,351 ha 

 

Návrhová hodnota Qd: 

 

Qd = Ared* q = 2,351 * 128 = 300,928 l/s 

 
Návrh DN dešťové kanalizace dle nomogramu:  DN 630 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PŘÍLOHA Č.3  – Ukázky regenerací městských center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Pěší zóna Horní náměstí Opava [zdroj: http://www.s-projekt.cz/cz/reference/mestske-pesi-zony-a-

centralni-prostory/pesi-zona-horni-namesti-opava/] 

 

 

 

http://www.s-projekt.cz/cz/reference/mestske-pesi-zony-a-centralni-prostory/pesi-zona-horni-namesti-opava/
http://www.s-projekt.cz/cz/reference/mestske-pesi-zony-a-centralni-prostory/pesi-zona-horni-namesti-opava/


 
 

 

 
 

Masarykovo náměstí Uherský Brod [zdroj:  http://www.s-projekt.cz/cz/reference/mestske-pesi-zony-a-

centralni-prostory/rekonstrukce-namesti-uhersky-brod/] 

 

 

 

 

http://www.s-projekt.cz/cz/reference/mestske-pesi-zony-a-centralni-prostory/rekonstrukce-namesti-uhersky-brod/
http://www.s-projekt.cz/cz/reference/mestske-pesi-zony-a-centralni-prostory/rekonstrukce-namesti-uhersky-brod/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č.4  – Fotodokumentace zájmového území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Ortofotomapa, zdroj:www.google.cz/maps/ 

 

 
 

 
 Pohled ze severní strany na zájmové území, zdroj:Martina Havránková 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 Pohled z jihovýchodní strany na zájmové území 

 

        

 
Pohled z východní strany na zájmové území 

 

 

Zdroj: Martina Havránková 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č.5   –  Ukázky městského mobiliáře  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lavička AGORA 
Velmi pohodlná a elegantní lavička, jejíž základ tvoří dvě podnože z masivních kovových 
výpalků tloušťky 8mm. Sedák a opěradlo lze dodat ve dřevěném (masivní hranoly 43x50 
mm) nebo kovovém provedení (perforovaný plech o tl. 2 mm). Lavičku lze dále doplnit o 
obloukové područky v hliníkovém provedení. Veškeré kovové části jsou žárově zinkovány a 
dále povrchově upraveny práškovou polyesterovou vypalovanou barvou. Dřevěné části jsou 
povrchově upraveny lazurou, která chrání dřevo proti působení dřevokazných činitelů a 
zároveň mu dodává finální vzhled a vlastnosti povrchu. Lavička se k povrchu kotví pomocí 
kotevních šroubů. Barevné provedení laviček si zvolí zákazník (u kovu dle odstínu RAL). 
Provedení: kov 

 

 

 
Zdroj: www.karim.cz 



 
 

 

Odpadkový koš AU/055C 
 

 Odpadkový koš válcovitého tvaru se stříškou. Základní konstrukce koše je ocelová, opláštění ve 

dřevěném provedení. Kov je povrchově upraven práškovou polyesterovou vypalovanou barvou. 

Celkové provedení zaručuje vysokou kvalitu a odolnost proti působení povětrnostních vlivů a 

vandalismu. Součástí koše je také pozinkovaná vložka. Objem koše: 50 l. Barevné provedení je 

možno zvolit dle standardního vzorníku RAL. 
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AUTOBUSOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - ARTS EVOLUTION 
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PŘÍLOHA Č.6  – Ukázky vybavení dětského hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Koník na pružině 
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PŘÍLOHA Č.7  – Snímek katastrální mapy 
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