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1. Úvod 

Tématem bakalářské práce je návrh územní studie  zástavby rodinnými domy v lokalitě 

,,Kamenec“ ve Frýdku-Místku, řešení technické a dopravní infrastruktury a napojení na 

stávající infrastrukturu.  

Plocha pro zástavbu je o rozloze 26 000 m2 dle územního plánu určena jako zóna BI pro 

bydlení městské a příměstské v rodinných domech a BH pro bydlení v bytových 

domech, max. podlažnost do 3.NP. 

Výchozími podklady pro řešení byly: 

- územní plán města Frýdek-Místek 

- digitální katastrální mapa 

- digitální ortofoto mapa 
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2. Základní informace 

2.1 Město Frýdek-Místek 

2.1.1 Historie 

Nejstarší písemné prameny dokládají existenci obcí v Pobeskydí již kolem poloviny 13. 

století. Ves označená jako Friedeberg, později Místek, se objevuje v roce 1267 v závěti 

olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu. Místek je charakterizován jako trhová 

ves se čtyřiceti lány. Ujednáním z roku 1256 mezi českým králem Přemyslem II. 

Otakarem a opolským knížetem Vladislavem byla stanovena hranice mezi Moravou a 

piastovským opolským knížectvím podél toku řeky Ostravice. Řeka tvořila zemskou 

hranici mezi Moravou a Slezskem do 1. prosince 1928. Přesné založení Frýdku 

neznáme. Zřejmě někdy v období let 1327 – 1335 nahradil svého předchůdce – ves 

Jamnici. 

 

                             

 

       Obr. 1 Historická mapa Frýdku-Místku 

 

Moravská část regionu trpěla vnitřními zápasy probíhajícími po smrti Václava III. 

Většina území byla tehdy biskupskými lény. V domácích válkách koncem 14. století byl 

Friedeberg zničen. Bylo založeno městečko pod názvem Newenstetil (Nové Městko 

nebo Místko). V roce 1402 byl Místek připojen spolu s celým panstvím k Těšínsku. V 

16. století se spojené frýdecko-místecké panství stalo předmětem sporů, protože 

místecké části hrozilo definitivní odtržení od Moravy a připojení k Těšínsku. Situace se 

vyřešila v roce 1581, kdy biskup Stanislav Pavlovský koupil Místecko i Frýdecko, jehož 

majitelem do té doby byl Jiří z Lohova. O tři roky později biskup Pavlovský odprodal 

frýdecké panství Bartoloměji Bruntálskému z Vrbna a Místecko připojil k 
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hukvaldskému panství, jehož součástí zůstalo až do roku 1850. Frýdecko-místecké 

panství představovalo již v roce 1580 celkem 22 obcí s 681 usedlostmi. Z toho dvě 

města Frýdek a Místek měla 267 usedlostí, z nichž samotný Frýdek měl jich 163. Byl 

sídlem majitele panství, měl právo mýta, právo mílové a další, mezi řemesly 

převažovalo soukenictví. Místek měl více ráz zemědělský. Obchodování solí a 

dobytkem bylo přínosné pro obě města, podobně i zpracování dřeva a rybníkářství. 

Oběma městům se nevyhnuly ničivé požáry, morové epidemie i válečné útrapy. 

Obyvatelstvo trpělo rostoucími robotními povinnosti. Protifeudální odpor vedl i ke 

zbojnictví. Neposlušný syn janovického fojta Ondráš, který roku 1715 našel smrt z 

rukou svých druhů ve sviadnovské hospodě, se stal legendární postavou zdejšího 

regionu spjatou s lidovým odporem proti Pražmům. Po nich vlastnili Frýdecko až do 

doby vzniku republiky Habsburkové. 

  

Rozvoj průmyslu: 

V 19. století jsou zakládány ve Frýdku i v Místku textilní továrny (J. Munk a synové – 

1832, Landsberger – 1860, bratři Neumannové – 1868, Lemberger – 1893), od roku 

1833 píše svou historii Karlova huť v Lískovci, nynější a. s. Válcovny plechu Frýdek-

Místek. Textilní výroba a železářství zaujaly v příštím století stěžejní postavení v 

rozvíjejícím se průmyslu celého regionu. Průmysl ovlivnil rozvoj peněžnictví, výstavbu 

nových domů, financování veřejně prospěšných budov i zakládání spolků. Zvláštní 

postavení mezi nimi zaujímala Matice místecká. Zasloužila se o otevření českého 

gymnázia v roce 1895 a o výstavbu Národního domu. Také ve Frýdku usilovalo české 

obyvatelstvo v čele s učiteli a buditeli o oživení českého národního života. Národnostní 

podmínky tu však byly složitější než v Místku, spolkový život se soustředil především 

do Sokola. 

 

   

 

 

 

 

 

 

                              Obr. 2 Historická fotografie města Frýdek-Místek 
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14. březen 1939 v Místku: 

Doba okupace a období II. světové války přinesly dvě události, které se významně 

zapsaly do historie města. V úterý 14. března 1939 německá armáda začala obsazovat 

Ostravsko. Také k Místku se řítili příslušníci wehrmachtu a členové polního četnictva. 

Když před bránou někdejší Czajankovy textilní továrny, kde byla kasárna 3. praporu 8. 

pěšího pluku, zastavili Němci, strážný několikrát vystřelil a zalarmoval ostatní vojáky. 

Kapitán Pavlík, zastupující velitel, dal pokyn k obraně. Přestože mnohonásobné přesile 

čelili převážně nováčci, ozbrojený odpor v Místku zůstal navždy zapsán jako ojedinělý 

v tehdejší okleštěné Česko-Slovenské republice. 

 

 Sloučení měst Frýdku a Místku:  

Dvě samostatná města Frýdek a Místek psala svou vlastní historii do 1. ledna 1943. 

Mocí nacistických úředníků byla obě města k témuž dni sloučena v jeden celek s 

názvem Frýdek. Diskuse občanů i úředních orgánů ohledně pojmenování města po 

osvobození v roce 1945 byly definitivně uzavřeny rozhodnutím ministerstva vnitra o 

stanovení úředního názvu města Frýdek-Místek s platností od 1.ledna 1955. 

 

 Změny průmyslového zázemí města: 

Průmysl reprezentovaný někdejšími státními podniky Slezan a Válcovny plechu v 

posledních letech doznal výrazných změn. Tito největší zaměstnavatelé ještě v roce 

1990 zaměstnávali asi 8 000 zaměstnanců, kteří sem přijížděli z širokého regionu, i ze 

Slovenska. Začátkem roku 2004 zaměstnávala a. s. Slezan Frýdek-Místek ve všech 

svých provozech v ČR 1 699 zaměstnanců, z toho ve Frýdku-Místku 1 021 

zaměstnanců. Ve stejné době měly Válcovny plechu, a. s., Frýdek-Místek celkem 963 

zaměstnanců. Kromě těchto zmíněných firem jsou v posledních letech většími 

zaměstnavateli na území města např. Lesostavby, a. s., Hutní projekt, a. s., ČSAD, a. s, 

BLANCO CZ, s. r. o. V minulosti byly významnými zaměstnavateli okolní doly. 

Rozvoj hornictví přinášel s novými pracovními příležitostmi i růst počtu obyvatel 

našeho města. V roce 1970 zde žilo téměř 44 000 osob. O 10 let později to bylo již přes 

56 000 a v roce 1991 přes 65 000 obyvatel. Poslední sčítání z roku 2001 zaznamenalo 

61 400 bydlících osob ve Frýdku-Místku včetně jeho okrajových  částí. 
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O městských částech: 

Město Frýdek-Místek se na základě zákona č. 234/2006 Sb. stalo s účinností od 1. 

7.2006 statutárním městěm a zařadilo se tak mezi skupinu ostatních statutárních měst 

Moravskoslezského kraje (Havířov, Ostrava, Karviná, Opava). V současnosti tvoří 

město tyto městské části: Frýdek, Místek, Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice, Lískovec 

a Skalice. Chlebovice se připomínají poprvé v roce 1320 pod názvem Nemašchleb. K 

městu Frýdek-Místek byly připojeny v roce 1975 podobně jako další obce Lysůvky a 

Zelinkovice. Lysůvky byly založeny v 2. polovině 17. století. Zelinkovice vznikly asi v 

letech 1784 – 1786 za hukvaldského správce Zelinky, což odráží název obce. Písemná 

zmínka o Skalici pochází z roku 1305. K Frýdku-Místku patří od roku 1980. Lískovec, 

jenž je písemně zmíněn v roce 1450, se stal součástí města v roce 1975. 

Pánské Nové Dvory - vesnice vznikla v roce 1664 na pozemcích vrchnostenského 

dvora, který založil v roce 1640 Jiří hrabě z Oppersdorfu. Panský dvůr byl založen v 

rámci šlechtického režijního podnikání, brzy se však zjistilo, že tamní pozemky jsou 

neúrodné a tudíž i nevýnosné. Jelikož hlavní příčinou byla močálovitost a babnitost 

tohoto území, rozhodla se správa panství proměnit půdu v ornici založením několika 

rybníků, které by odjímaly a shromažďovaly vodu z těchto pozemků. Vzhledem k tomu, 

že ani tento krok nepomohl dostatečně zvýšit výnosy, rozhodl se správce panství Jan 

Bernard hrabě Pražma pozemky rozparcelovat a přidělit je vhodným zájemcům. 

Prvními osadníky se stali Václav Jež, Adam Ha1uška, Pavel Špaček, Adam Špak a 

Martin Polan. Panské Nové Dvory byly jednou z vesnic frýdeckého panství. Součástí 

Frýdku-Místku se staly v roce 1960.  

 

 

                                   
Obr. 3 Historie – náměstí Místek                                       Obr. 4 Současnost – náměstí Místek 
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2.1.2 Současnost 

Statutární město Frýdek

zařízení na úseku školství, za

škol, 2 střediska volného 

knihovna, Beskydské informa

Pečovatelská služba, Žirafa 

kraj je na území města z

několik soukromých škola církevní

  Při procházce mě
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osobnosti většinou nějakým zp
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Slezských písní obdivně
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prací byl spojen s knihou vsetínský rodák Jaroslav Olšák. 

malíř od svého příchodu do Místku neúnavnou prací tvo

svého života v roce 1995.

 K významným postavám barokní literatury pat

kněz Jan Josef Božan, kterého dosud p
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stská symbolika byla po roce 1990 nově ztvárněna podle návrhu RNDr.Viléma 

Kocycha. Usnesením předsednictva České národní rady ze dne 12. února 1992 je 

Místku čtvrcený štít, v 1. a 4. modrém poli pravá polovina zlaté 

ervenou zbrojí přilehlá ke stříbrnému písmenu F, ve 2. a 3. poli

provázené třemi červenými růžemi. 

                                                    

                                          Obr. 5 Městský znak 

sto Frýdek-Místek je zřizovatelem 29 příspěvkových organizací. Jsou to 

ízení na úseku školství, zařízení kulturní a sociální: 13 základních škol, 6 ma
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ovatelská služba, Žirafa - integrované centrum Frýdek-Místek. Moravskoslezský 

ěsta zřizovatelem středních škol a Muzea Beskyd. Na

kolik soukromých škola církevní Základní uměleckou školu duchovní

městem můžeme navštívit některou z mnoha galerií výtvarného 

žeme obdivovat významné historické památky, plastiky a busty p

ějakým způsobem svázány s minulostí Frýdku nebo Místku. K nim 
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Slezských písní obdivně vzhlížel i významný frýdecký rodák Ervín Goj,
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 vzhlížel i významný frýdecký rodák Ervín Goj, později 

Łysohorský. Uměleckou 

Mistr knihvazač, grafik, 

il skvosty až do posledních dnů 

rýdecký rodák a vlastenecký 

eský zpěvník s vícehlasým 



7 

 

notovým doprovodem nazvaný Slavíček rajský. Osobnost hudebního skladatele Leoše 

Janáčka, jehož děd pocházel z frýdecké soukenické rodiny, ovlivnila tvůrčí práci mnoha 

hudebních skladatelů a pedagogů zdejšího regionu. Na přelomu 19. a 20. století se stal 

významným hudebním centrem frýdecký kůr. Po čtyřletém působení varhaníka Eduarda 

Bartoníčka, autora hudby ke slezské hymně, se stali jeho nástupci Jan Kment a pak jeho 

syn Vít Kment, který působil ve Frýdku až do své smrti v roce 1954. Příchodem 

Janáčkova žáka Františka Kolaříka Místek získal v roce 1886 v jeho osobě ředitele 

kůru, hudebního skladatele a úspěšného sbormistra, jehož zásluhou vzniká v roce 1910 

mužský Pěvecký sbor  Smetana. 

Tradici sborového zpěvu nesou dále současná pěvecká tělesa, mezi nimi i smíšený 

Pěvecký sbor Smetana a Ženský pěvecký sbor Martinů. Bohatou koncertní činnost 

vyvíjejí soubory a tělesa, jako jsou Symfonický orchestr Frýdek-Místek, Dechový 

orchestr Frýdek-Místek, SLPT Ostravica a DFS Ostravička. Statutární město Frýdek-

Místek je každoročně sponzorem a spolupořadatelem přehlídky tanečního, pěveckého i 

hudebního umění Mezinárodního folklorního festivalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Charakteristika a popis území

 

3.1 Vymezení území a Moravskoslezský kraj

 

Území se nachází v Moravskoslezském kraji ve východní 

Moravskoslezský kraj má rozlohu 5427 km

kterých je 6: Bruntál, Opava

Kraj má nejvyšší počet obyvatel ze všech 

zalidnění, vysoce převyšující republikový pr

Moravskoslezský kraj 230 obyvatel na km²;). 62

obyvatel a i to je v zemi výjime

nejnižší na Bruntálsku (63).

 

 

             Obr. 6 Pozice kraje 

 

3.2 Město Frýdek-Místek

 

3.2.1 Širší vztahy 

 

Město Frýdek – Místek 

Moravskoslezském kraji, v

jedním z jejích jádrových m

rozlehlého okresu s především obytnou, výrobn

jižní, zemědělskou část je zdrojem pracovních p

vybavení. Z hlediska širších vztah

která je jednak zdrojem pracovních p
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Charakteristika a popis území 

3.1 Vymezení území a Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezském kraji ve východní části města Frýdek

Moravskoslezský kraj má rozlohu 5427 km2, 1 266 469 obyvatel. D

Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Karviná

čet obyvatel ze všech českých krajů a také po Praze nejvyšší hustotu 

řevyšující republikový průměr (Česko 130 obyvatel na km²; 

Moravskoslezský kraj 230 obyvatel na km²;). 62 % obyvatel žije ve m

zemi výjimečné. Nejvyšší hustota zalidnění je na Ostravsku (1453), 

nižší na Bruntálsku (63). 

                    

kraje na mapě                                       Obr. 7 Moravskoslezský

Místek 

Místek leží na severovýchodním okraji České republiky, v 

Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek - Místek. Je součástí Ostravské aglomerace a 

jedním z jejích jádrových měst. Město Frýdek – Místek je významným centrem osídlení 

ředevším obytnou, výrobní a obslužnou funkcí a zejména pro jeho 

část je zdrojem pracovních příležitostí a centrem ob

Z hlediska širších vztahů převládají zcela jednoznačně vazby na Ostravu, 

která je jednak zdrojem pracovních příležitostí, jednak i centrem obč

ěsta Frýdek-Místek. 

469 obyvatel. Dělí se na okresy, 

Karviná a Ostrava-město. 

 a také po Praze nejvyšší hustotu 

130 obyvatel na km²; 

% obyvatel žije ve městech nad 20 000 

ní je na Ostravsku (1453), 

                

Moravskoslezský kraj 

České republiky, v 

ástí Ostravské aglomerace a 

Místek je významným centrem osídlení 

í a obslužnou funkcí a zejména pro jeho 

íležitostí a centrem občanského 

č ě vazby na Ostravu, 

ak i centrem občanského vybavení 
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vyššího významu. Naopak Frýdek - Místek představuje pro obyvatele Ostravy jednu z 

nejbližších rekreačních oblastí (přehrada Olešná), případně výchozí bod do rekreační 

oblasti Beskyd a Palkovických Hůrek. Městem procházejí nejfrekventovanější trasy 

rekreační dopravy z Ostravy do Beskyd. 

Silné stránky: Významné centrum osídlení s vysokou atraktivitou z hlediska 

bydlení a se stabilizovaným vývojem počtu obyvatel. Zdroj pracovních příležitostí pro 

širší spádový region. Centrum občanského vybavení širšího významu pro spádový 

region. Významné kulturní centrum širšího spádového regionu. Nástupní centrum do 

oblasti Beskyd. Dobrá dopravní poloha vzhledem ke krajskému městu Ostravě a dalším 

zdrojům pracovních příležitostí (Havířov, Nový Jičín, Nošovice) a na významném 

mezinárodním tahu (směr Slovensko). Dobré vybavení řešeného území technickou 

infrastrukturou. Značný rozsah ploch zeleně v městských částech. Kvalitní přírodní 

prostředí. Kvalitní životní prostředí. 

Slabé stránky: Vysoká úroveň nezaměstnanosti ve městě a v tradičním 

vyjížďkovém regionu – Ostrava, okres Karviná. Průtah silnice I/48 centrální částí města. 

Nedostatek parkovacích a odstavných ploch a garážových stání ve Frýdku – Místku. 

Zájmy hospodaření na zemědělských pozemcích.  

Příležitosti: Zvýšení atraktivity bydlení, zejména ve vazbě na využití 

rekreačního potenciálu a optimalizaci využití územně technických předpokladů rozvoje 

města. Zvýšení nabídky pracovních příležitostí ve městě a v blízkém okolí (Nošovice). 

Využití potenciálu přírodních hodnot a rekreačních možností území.  

 

3.2.2 Geografické údaje 

Frýdek-Místek: 

Rozloha 5161 ha 

Střední nadmořská výška 304 m n.m. 

Roční srážkový úhrn 1532 mm 

Průměrná roční teplota 9°C 
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Statistika půdního fondu: 

Zemědělská půda 2526,6 ha 

Lesní půda 1175,5 ha 

Vodní plochy 192,1 ha 

Zastavěné plochy 294,1 ha 

Ostatní plochy 969,7 ha 

 

Rozdělení zemědělské půdy: 

Orná půda 1562,8 ha 

Zahrady 406,7 ha 

Ovocné sady 8,2 ha 

Louky 377,3 ha 

Pastviny 174,6 ha 

 

Rozloha jednotlivých městských částí: 

Frýdek 1281 ha 

Místek 1179 ha 

Lískovec 577 ha 

Chlebovice 750 ha 

Skalice 973 ha 

Lysůvky 200 ha 

Zelinkovice 201 ha 

3.2.3 Statické informace 

Celkový počet obyvatel 59 807 

Rozdělení obyvatelstva dle katastru: 

Frýdek  32691 

Chlebovice 763 

Lískovec 1392 

Lysůvky 328 

Místek  23074 

Skalice  1262 

Zelinkovice 297 
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Rozdělení obyvatelstva dle věku: 

Do    6let  3598 

6 -   18let  7635 

18 - 60let  38385 

60 a více.   10189 

3.2.4 Komunikační síť 

Územím města jsou vedeny dva nadřazené silniční tahy. Je to především silnice I/48, 

která je zároveň součástí evropské silniční sítě s označením E 462, dále pak silnice  

I/56, která je zařazena mezi rychlostní komunikace pod označením R 56. Silnice II/473, 

II/477 a III/4848 mají regionální význam. Frýdkem – Místkem prochází celostátní 

železniční trať č. 323 Ostrava – Valašské Meziříčí, v železniční stanici Frýdek - Místek 

je k ní připojena regionální trať č. 322 Český Těšín – Frýdek-Místek. Na území města 

se nachází přes 180 km komunikací, cca 170 km chodníků a přes 2100 dopravních 

značek na jejichž údržbu se ročně vynaloží nemalé finanční prostředky. Tato čísla 

nejsou konečná, protože síť komunikací se neustálé rozrůstá. 1) místní komunikace: a) 

Frýdek: přes 70 km b) Místek: přes 57 km c) integrované obce: Lysůvky – 4,6 km , 

Skalice – 19,5 km, Lískovec – 21 km, Chlebovice – 9,3 km 2) chodníky: a) Frýdek: přes 

83 km b) Místek: přes 82 km c) integrované obce: Lysůvky – 2,3 km, Skalice – 2,3 km, 

Lískovec – 0,6 km, Chlebovice – 3 km 3) cyklostezky a cyklotrasy: a) cyklostezky: - 

stávající stav: cca 15 km vybudovaných a značených stezek - plánované: - dokončení 

okruhu kolem přehrady Olešná v délce 3,1 km b) cyklotrasy: seznam uveden na 

stránkách BIC. 

 

                              

                                Obr. 8 Silniční síť ve Frýdku-Místku 
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3.2.5 Geologické a geomorfologické poměry 

Území má poměrně plochý reliéf s malou výškovou členitostí. Nejvyšší bod území leží 

v katastrálním území Skalice u Frýdku – Místku (Strážnice 438 m.n.m.), nejnižším 

bodem je místo, kde tok Ostravice opouští území města (cca 270 m.n.m). Mírně členitý 

reliéf okrajových částí území vytváří poměrně atraktivní podmínky pro bydlení a 

částečně i pro rekreaci.  

Přírodní památka Kamenec se rozkládá v k. ú. Dobrá u Frýdku – Místku, její západní 

hranice je tvořena hranicí katastrálních území Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku – 

Místku. Ochranné pásmo PP Kamenec zasahuje na k. ú. Panské Nové Dvory. Celková 

výměra chráněného území činí 9,8233 ha. Vyhlášení PP Kamenec bylo motivováno 

ochranou mokřadního biotopu rašelinného charakteru v bývalém aluviu řeky Morávky s 

výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Přírodní památka Profil Morávky se rozkládá v k. ú. Staré Město u Frýdku – Místku 

a v k. ú. Dobrá u Frýdku – Místku, v těsné blízkosti Frýdku – Místku. Ochranné pásmo 

této PP zasahuje na k. ú. Skalice u Frýdku – Místku. Ochranné podmínky v území 

přírodní památky i ochranném pásmu jsou velmi podobné podmínkám ochrany 

týkajících se předchozího chráněného území 

3.2.6 Klimatické podmínky 

Území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 10, jižní, vyšší polohy hraničí s oblastí 

MT 9 (Skalice). Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem, s mírnou 

zimou. Poměrně vysoký roční srážkový úhrn (kolem 800 mm srážek) je ovlivněn 

návětrnou polohou řešeného území v Podbeskydské pahorkatině.  

 

Tab. 1 Relativní četnost směrů větrů (v %): 

Směr 

větru 

S SV JV V J JZ Z SZ Bezvět

ří 

% 14 12 4 3 11 28 10 7 11 
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Tab. 2 Vybrané klimatické charakteristiky mírně teplé oblasti  

 MT 10 MT 9 

Počet letních dnů: 40 – 50 40 – 50 

Počet mrazivých dnů: 110 – 130 110 – 130 

Průměrná teplota v lednu: -2 až –3°C -3 až –4°C 

Průměrná teplota v červenci: 17 – 18°C 17 – 18°C 

Srážkový úhrn ve vegetačním období: 400 – 450 mm 400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období: 200 – 250 mm 250 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 50-60 60-80 

 

3.2.7 Bydlení 

V současnosti se na území města nachází cca 23 850 obydlených bytů. Podle sčítání lidu 

bylo v roce 2001 v řešeném území 23 108 (v r. 1991-23036) trvale obydlených a 1 494 

(v r. 1991- 966) neobydlených bytů. Celkový počet bytů vzhledem k roku 1991 vzrostl 

cca o 600, avšak trvale obydlených bytů pouze o 72. Obecně je možno považovat 

současný bytový fond ve městě za průměrně až nadprůměrně kvalitní, se značnými 

rozdíly v jednotlivých částech města, výrazně se zlepšující v nízkopodlažní zástavbě 

rodinných domů. 

3.2.8 Občanské vybavení  

Rozsah zařízení občanského vybavení ve Frýdku – Místku je značný, město je 

spádovým centrem širokého okolí. Většina zařízení je soustředěna ve Frýdku a Místku, 

v ostatních částech města se vyskytují spíše ojediněle.  

Zařízení školství 

Na území města jsou mateřské školy, základní školy, střední školy, střední odborné 

školy a učiliště, státní jazyková škola, základní umělecká škola, speciální školy, SOŠ a 

VOŠ požární ochrany Ministerstva vnitra.  
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Zařízení zdravotnická 

Nemocnice ve Frýdku – Místku, Územní středisko záchranné služby MSK, územní 

odbor Frýdek – Místek, Poliklinika Místek, s.r.o. 

Zařízení sociální péče 

Domov důchodců, penzion pro důchodce, domy s pečovatelskou službou, Centrum pro 

mentálně postiženou, Charita Frýdek – Místek, Denní stacionář pro seniory, Denní 

centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné. 

Kulturní zařízení 

Ve městě jsou divadla, Kulturní dům Válcoven plechu, Národní dům, Muzeum Beskyd 

(ve Frýdeckém zámku), několik galerií, hudební kluby, klubovny apod. 

Zařízení státní správy, městské samosprávy 

Město je sídlem mnoha úřadů a institucí. Mezi nejvýznamnější patří:  

Městský úřad, Okresní soud, Okresní správa sociálního zabezpečení, Všeobecná 

zdravotní pojišťovna ČR, územní pracoviště Frýdek–Místek, Okresní státní 

zastupitelství, Ministerstvo zemědělství, odbor zemědělská agentura a pozemkový úřad, 

Úřad práce, Finanční úřad, Policie ČR, okresní ředitelství, Městská policie, Lesy ČR, 

s.p., Krajský inspektorát Frýdek – Místek  

 Sportovní zařízení 

Víceúčelová sportovní hala - areál Sportplex, Stadion TJ Slezan Na Příkopě, Stadion 

FK Válcovny plechu Stovky, aquapark – Sportplex na Olešné, kryté bazény na 11. ZŠ a 

SOU technickém, kynologické cvičiště a sportovní střelnice v Bahně, sportovní letiště 

v Bahně, dětské dopravní hřiště na Riviéře, jízdárna na Panských Nových Dvorech, 

lyžařský vlek v Chlebovicích, loděnice na Olešné  

3.2.9 Inženýrské sítě 

Zásobování vodou 

Ve všech městských částech Frýdku - Místku je vybudován veřejný vodovod, který je 

ve správě SmVaK - regionální správa Frýdek - Místek. Na veřejný vodovod je napojeno 

téměř 100% obyvatel území i většina výrobních podniků a objektů občanského 

vybavení.  
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Likvidace odpadních vod 

V současné době je na území Frýdku – Místku vybudována systematická kanalizace 

jednotné stokové soustavy, která je vyústěna na městskou čistírnu odpadních vod 

(ČOV) ve Sviadnově. Stoková síť délky cca 135 km je vesměs jednotná a gravitační 

v kombinaci se splaškovou kanalizací. Přečerpávání odpadních vod v krátkých úsecích 

zajišťují čerpací stanice (ČS). Do sběrače H je napojena kanalizační stoka DN 400 - 800 

Dobrá – Nošovice, který začíná v areálu pivovaru RADEGAST a.s., na který je 

napojena průmyslovcá zóna Nošovice (Hyundai) a je určen pro odvod splaškových vod. 

Zásobování elektrickou energií 

Výroba elektrické energie – výroba elektrické energie pro vlastní potřebu je na území 

města Frýdek – Místek zajišťována tepelných zařízení společností ArcelorMittal 

Frýdek-Místek a.s., Slezan  Frýdek-Místek a.s., závod. Nadřazená soustava VVN – na 

území města Frýdku – Místku se nenachází žádný ze zdrojů nadřazené přenosové 

soustavy 400 kV. Okrajem jižní části k.ú. Skalice u Frýdku – Místku procházejí 

souběžně dvě vedení 400 kV – VVN 403 Nošovice – Prosenice a VVN 459 Nošovice – 

Horní Životice. 

Zásobování plynem 

Město Frýdek – Místek je v současné době napojeno na systém dálkových VTL 

plynovodů přivádějících zemní plyn (zemní plyn naftový) do Ostravské aglomerace. 

Zásobování teplem 

Podle způsobu vytápění je  možno  město Frýdek - Místek rozdělit na oblasti : 

 - s centralizovaným zásobováním teplem (CZT) z teplárenského zdroje 

 - s decentralizovaným zásobováním teplem z blokových a domovních kotelen, včetně 

individuálních zdrojů v RD. Jediným zdrojem této soustavy je Teplárna Frýdek -  

Místek provozovaná a.s. Dalkia Česká republika – Divize Karviná. Tento zdroj  je 

umístěn  na k.ú Sviadnov. 
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Telekomunikace 

Prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Telefónica O2 je území zajišťován 

místní, meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu s dalšími službami jako je 

TELEFAX, POSTFAX, veřejná radiokontaktní služba, veřejná datová služba, pronájem 

digitálních okruhů pro přenos dat, služby euro-ISDN, INTERNET OnLine a propojení 

s veřejnou sítí mobilních telefonů v systému GSM – O2 ,T-Mobile a Vodafone. 

Likvidace komunálních odpadů 

Likvidaci tuhých komunálních odpadů (TKO) na území města zajišťuje firma Frýdecká 

skládka a.s. odvozem na skládku na Panských Nových Dvorech. Skládka byla zřízena 

dle požadavků současných norem a je ekologicky zcela nezávadná. Frýdecká skládka 

slouží i pro sousední obce se spádovým okruhem cca 100 000 obyvatel. Ve městě 

Frýdku – Místku se třídí papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad, separační linka je 

umístěna v Lískovci v bývalém areálu zemědělské výroby, kompostárna v Bruzovicích 

(mimo řešené území), sběrný dvůr nebezpečných odpadů na Panských Nových 

Dvorech. Sběrné dvory jsou vybudovány pod estakádou silnice I/48 ve Frýdku, na Collo 

– loukách v Místku a v prostoru skládky na Panských Nových Dvorech.  

3.2.10 Zeleň 

Zeleň je významným faktorem ovlivňujícím životní prostředí, nezbytnou součástí 

sídelních struktur a rekreačních území. Z hlediska urbanistického mají ve městě největší 

význam plochy zeleně na veřejných prostranstvích – parky a parkově upravené plochy. 

Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV  – nejvýznamnějšími plochami veřejně 

přístupné zeleně jsou parky; stávající parky na území města jsou: Sady B. Smetany, 

Janáčkův park, Malý park na sídlišti Bezručova,  Koloredovský park na ul. 17. 

listopadu, park J. Lohrera v sídlišti Anenská, Zámecký park, Centrální park u Ostravice,  

Puškinův park u kostela P. Marie, Sady Svobody a park u nádraží  ve Frýdku. Zámecký 

park byl nedávno rozšířen a upraven.  
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3.3 Územní a ekonomický rozvoj 

Odbor územního a ekonomického rozvoje se skládá ze dvou oddělení: oddělení 

územního rozvoje a oddělení ekonomického rozvoje K odboru územního a 

ekonomického rozvoje také patří Beskydské informační centrum. Oddělení územního 

rozvoje má na starosti pořizování územního plánu a regulačních plánů (ucelených 

lokalit Statutárního města Frýdek-Místek). Územní plán byl schválen v roce 1996 a od 

té doby prošel 6-ti změnami. Nyní se pracuje na pořízení nového územního plánu. V 

příloze v podsekci oddělení územního rozvoje naleznete přílohy: územní plán 

statutárního města Frýdek-Místek, regulační plány a územní plány zón.                                                    

Na žádost obcí spadajících do rozšířené působnosti Statutárního města Frýdek-

Místek, pořizuje toto oddělení územní a regulační plány a jejich změny. Památková 

péče, taktéž při oddělení územního rozvoje, vydává rozhodnutí a vyjádření k veškeré 

stavební a restaurátorské činnosti na kulturních památkách a objektech v Městské 

památkové zóně Frýdek a v Městské památkové zóně Místek včetně památek v rámci 

obce s rozšířenou působností. Oddělení ekonomického rozvoje zajišťuje proces tvorby a 

podávání žádostí o dotace ze státních, krajských a evropských programů na rozvojové 

projekty města. Propaguje a reprezentuje město jako místo vhodné pro investice a v 

rámci Regionu Beskydy jako destinaci cestovního ruchu. Zabývá se také průmyslovými 

zónami.  

Na území Statutárního města Frýdku-Místku se v současnosti nacházejí dvě 

průmyslové zóny, a to průmyslová zóna Lískovecká o rozloze 81728 m2 a průmyslová 

zóna Chlebovice o rozloze 126634 m2. Tyto zóny se daří postupně obsazovat 

zahraničními, ale i tuzemskými investory. Statutárního město již provedlo dostavbu 

části městské památkové zóny Frýdek – „Kupecké domy“. Jedná se o dostavbu tří 

objektů v městské památkové zóně, které budou replikami někdejších „kupeckých 

domů“. Venkovní design je přizpůsoben historické podobě, funkčně objekty odpovídají 

dnešním požadavkům na polyfunkční domy. Bylo zahájeno jednání s dalším 

investorem, který projevil zájem o lokalitu za Kauflandem se záměrem výstavby bytů. 

Krytý areál rekreační zóny Olešná (krytý aquapark) je stavba moderního relaxačního 

centra s celoročním provozem. Areál byl zprovozněn koncem roku 2006. 
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4. Urbanistické návrhy území 

4.1 Charakteristika řešeného území 

Řešené území se nachází ve východní části města Frýdek - Místek, k.ú. Frýdek, v 

městské části Kamenec. Řešené území navazuje na okolní zastavěné území rodinnými 

domy. Pozemek má rozlohu 26 000 m2 a je nepravidelného tvaru. Terén má rovinný 

charakter s mírným spádem a je zarostlý volně rostoucí zelení. Je ohraničen ze severní 

strany ulicí Nové Dvory - Podhůří, na kterou bude zástavba napojena. Na východní 

straně se nachází zástavba rodinnými domy a zahrádky. Z jižní strany je to vzrostlou 

zelení a komunikaci pro pěší a přibližně 200m od řešeného území protéká řeka 

Morávka. Na západní straně se nachází zahrádkářská kolonie. Směrem na jihovýchodní 

stranu je pěkný výhled na panorama Beskyd. 

 Lokalita se nachází v poměrně klidné části města, s předpokladem příjemného 

bydlení. Blízko řešeného území se nachází občanská vybavenost a to škola mateřská, 

základní a střední, obchodní centrum, 1km je vzdálená vlaková a autobusová stanice. 

Asi 100m od řešené lokality je autobusová zastávka městské hromadné dopravy. 

 Řešená lokalita je v Územním plánu Frýdku-Místku vymezena pro zástavbu do 

3.NP. Na území je vedena veškerá technická infrastruktura a to vodovod, plynovod, 

kanalizace, el.vedení. 

4.2 Využití území 

Dle schváleného územního plánu města Frýdku-Místku náleží pozemek parc.č. 6797/7, 

k.ú. Frýdek z větší části do zóny BI plocha pro bydlení v rodinných domech-městské a 

příměstské a BH v bytových domech do 3.NP. Vzhledem ke svému okolí by byla 

výhodná zástavba rodinnými domy. 

Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 

- Plochy jsou určeny převážně pro bydlení v rodinných domech, příp. pro občanské 

vybavení a veřejná prostranství. 
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Přípustné využití:  

- stavby rodinných domů, bytových domů (vila domů)  

- stavby občanského vybavení, např. stavby pro vzdělávání a výchovu, stavby pro 

sociální služby, stavby pro zdravotní služby, stavby pro kulturu, stavby pro 

veřejnou správu, stavby a zařízení pro obchodní prodej, stavby pro tělovýchovu, 

stavby pro sport, stavby pro ubytování, stavby pro stravování, stavby pro 

nevýrobní služby   

- stavby a zařízení, které jsou slučitelné s bydlením a slouží obyvatelům dané 

lokality   

- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, 

chodníky, zastávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod.  

- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních 

komunikací funkční třídy C a D, opěrné zdi, mosty, doprovodná izolační zeleň, 

autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily pro 

potřeby obyvatel dané lokality  

- stavby garáží (pouze jako staveb doplňkových ke stavbě hlavní) 

- stavby a zařízení technické infrastruktury  

 

Nepřípustné využití: 

- stavby pro rodinnou rekreaci  

- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat 

- stavby a zařízení pro těžký průmysl a energetiku, lehký průmysl, pro těžbu 

nerostů, skladové areály, zemědělské stavby, které svým provozováním a 

technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují 

kvalitu prostředí souvisejícího území 

- stavby obchodního prodeje o výměře větší než 500 m2 provozní plochy  

- stavby ČOV   

- stavby čerpacích stanic PHM  

- autobazary, autoservisy, pneuservis 
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4.3 Limity území 

Limity z územního plánu a inženýrských sítí jsou respektovány. 

 Přes řešené území vede kanalizační sběrač ,,Nošovice“, který vede podél jižní 

hranici pozemku. Přes okraj jižní částí lokality je vedeno vzdušné elektrické vedení VN 

22kV. Středem a v severní časti území, jsou vedeny inženýrské sítě vody, splaškové a 

dešťové kanalizace a plynu. Do území zasahuje ochranné pásmo lesa. 

Ochranná pásma 

Vodovody  

Ochranná pásma vodovodních řadů dle Zákona č. 274/2001 Sb., §23 jsou vymezená 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 

do průměru 500mm včetně  – 1,5m 

nad průměr 500mm   – 2,5m 

Kanalizace 

Ochranná pásma kanalizačních stok dle Zákona č. 274/2001 Sb., §23 jsou vymezená 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 

do průměru 500mm včetně  – 1,5m 

nad průměr 500mm   – 2,5m 

Plynárenská zařízení 

dle zákona č. 458/2000 Sb., §68, §69, TPG 605 02, čl. 4: 

Ochranná pásma plynárenského zařízení 

Ochranným pásmem plynárenského zařízení se rozumí souvislý prostor v bezprostřední 

blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti od jeho půdorysu. Ochranná pásma činí u nízkotlakých a středotlakých 

plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 

1m na obě strany od vnějšího okraje potrubí, u ostatních plynovodů a plynovodních 

přípojek 4m na obě strany od vnějšího okraje potrubí. 
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Bezpečnostní pásma plynárenského zařízení 

Bezpečnostním pásmem plynárenského zařízení se rozumí prostor vymezený 

vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. 

Rozsah bezpečnostních pásem plynových zařízení      

Lesy     

Zákon č. 289/1995 Sb., §14 – 50 m od hranice lesa 

 

4.4 Varianty urbanistických návrhů území 

Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území respektuje technologické 

požadavky, terén, stávající inženýrské sítě a komunikační napojení. Urbanistický návrh 

se snaží maximálně využít dané území pro výstavbu Rodinných domů, současně 

neomezit jednoduchou orientaci v území, využít zajímavé výhledy do území. 

Pro využití území byly zpracovány 2 varianty urbanistické studie, které se od sebe liší 

příjezdovou komunikací a počtem rodinných domů. Varianta č. 1 byla zpracována 

podrobněji. 

4.4.1 Varianta č. 1 

Urbanistická studie řeší výstavbu 24 rodinných domů, velikost jednotlivých pozemků je 

v rozmezí 660-880 m2. 

 Dopravně se napojí na ulici Nové Dvory - Podhůří a na komunikaci vedoucí 

středem řešeného území, která spojuje ulici Slezskou s novou komunikací vedoucí do 

Starého Města.  

 Navrhnuta je jedna průjezdná komunikace a druhá je zakončená obratištěm obě 

o šířce 5,5m, komunikace pro pěší o šířce 2 m. 

Na jihu území je situováno dětské hřiště a odpočinková zóna s lavičkami.  Tento prostor 

je doplněn zelení.  
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Obr. 9 Varianta č. 1 

 

4.4.2 Varianta č. 2  

Tato studie počítá s 26 rodinnými domy, velikost jednotlivých pozemků je v rozmezí 

605 – 1000 m2. 

 Dopravní napojení je napojeno jako u první varianty na ulici Nové Dvory - 

Podhůří a boční ulicí zakončenou obratištěm.  

 Na jihu řešeného území je navrženo dětské hřiště a s lavičkami a doplněno 

zelení. 

 

 

Obr. 10 Varianta č. 2 
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5. Technická část 

5.1 Dopravní řešení 

Komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy pro obsluhu nově budovanou zástavbu 

rodinnými domy. Napojení na dopravní infrastrukturu je navrženo ve dvou napojeních. 

První přístupová komunikace je napojena na stávající komunikaci Nové Dvory – 

Podhůří, která propojí severní část zástavby s  vedoucí středem území. Druhá přístupová 

komunikace je navržená jako slepá s obratištěm pro otáčení vozidel obsluhy objektů 

(technické služby, stěhování, atd.), zásahových vozidel, která je napojena na 

komunikaci vedoucí středem území a propojí jihovýchodní část zástavby.  

 Obě přístupové komunikace budou řešeny jako obslužné dvou-pruhové 

komunikace o šířce 5,5m. Komunikace bude lemována betonovým obrubníkem. 

V místě napojení budoucích vjezdů k RD bude obrubník snížen na úroveň 20 mm nad 

vozovku. Komunikace bude provedena s asfaltobetonovým povrchem. Dešťová voda 

z komunikací a zpevněných ploch bude svedena, pomocí vpustí do nově navržené 

dešťové kanalizace. Komunikace budou osvětleny veřejným osvětlením. 

 Oblouky a obratiště jsou navrženy na průjezd nákladních vozidel. Celá 

komunikace byla posouzena pomocí programu Autoturn na průjezd nákladního 

automobilu. Komunikace na průjezdnost vyhověla.  

 Navržené chodníky pro pěší vedeny souběžně s komunikacemi budou navazovat 

na stávající pěší trasy a budou řešit vazby pěší dopravy z nové lokality pro bydlení. 

Chodníky budou mít šířku 2 m a budou provedeny ze zámkové dlažby. 

 Celá oblast bude řešena jako zóna s dopravním omezením-max. dovolená 

rychlost 30km/h, která bude na vjezdu označena dopravním značením. 

 Veškeré přechody a jiné výškové rozdíly v plochách budou řešeny bezbariérově 

v souladu s Vyhl.č. 398/2009 Sb. vč. respektování podmínek pro pohyb nevidomých a 

slabozrakých (signální pásy ze slepecké reliefní dlažby,…). 
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5.2 Řešení inženýrských sítí 

5.2.1 Kanalizace splašková 

Nová splašková kanalizace (stoky S1, S2) z plastu DN 250 bude odvádět splaškové 

odpadní vody do stávající stoky kanalizace splaškové DN 300. Do této stoky nebudou 

odváděny dešťové vody ze střech, ani zpevněných ploch.  

 Domovní přípojky budou napojovány v místech vstupních šachet DN 1000 nebo 

pomocí odbočky a revizní šachty DN 400.  

 Vstupní šachty jsou navrženy na kanalizačních stokách v místech změny směru a 

trasy potrubí, max. 50 m od sebe. Budou to typové kruhové revizní kanalizační šachty 

DN 1000 z prefabrikovaných dílů. Vstup do šachet bude zajištěn pomocí litinového 

poklopu. 

5.2.2 Kanalizace dešťová 

Pro odvod dešťových vod jsou navrženy 2 hlavní kanalizační stoky (D1, D2). Zároveň 

budou odváděny dešťové vody z komunikace (systémem uličních vpustí). 

 Pro odvod dešťových vod z jednotlivých objektů do hlavní kanalizační stoky 

jsou navrženy jednotlivé kanalizační přípojky. Každý objekt má svou vlastní 

kanalizační přípojku. Ty jsou napojeny vždy do vstupní šachty na hlavní stoce a 

ukončeny cca 1,0m před objektem v plastové revizní šachtici Ø400 s poklopem. 

 Vstupní šachty jsou navrženy na kanalizačních stokách v místech změny směru a 

trasy potrubí, max. 50 m od sebe. Budou to typové kruhové revizní kanalizační šachty 

DN 1000 z prefabrikovaných dílů. Vstup do šachet bude zajištěn pomocí litinového 

poklopu. 
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Výpočet: 

Bilance celkového množství dešťových vod pro 5-ti letý déšť (15 min) 

Povrchová úprava plochy      Intenzita   Součinitel Plocha       Návrhový 

      deště i (l.s-1)    odtoku ψ     m2       průtok l.s-1 

Zastavěné plochy – střechy                193             1,00          2 650           53,1              

Těžce propustné plochy – asfalt         193             0,80          2 100           32,4                    

Lehce propustné plochy – dlažba       193             0,40          1 800           13,9                    

Plochy kryté vegetací – zatravnění     193             0,15        18 000           52,1  

Celkem                                                                                 24 650         151,5 

Do kanalizace bude odváděno Qdešť. = 151,5  l.s-1 

5.2.3 Vodovod 

Navržený vodovod bude z polyethylenu DN 50, bude napojen v severní hranici 

zájmového území na stávající vodovodní řad z PVC DN 80. Větev V1 bude vedena po 

severní části území od severu k jihu podél komunikace a bude ukončena podzemním 

hydrantem (odkalení). Větev V2 bude vedena středem území a pak jihovýchodním 

směrem a bude ukončena podzemním hydrantem (odkalení).  

 Přípojky k jednotlivým rodinným domkům se napojí na hlavní vodovodní řád 

pomocí navrtávacích pásů, za kterými budou osazeny zemní uzavírací soupravy s 

šoupaty. Dimenze přípojek pro rodinné domy bude DN 25. Přípojky budou ze stejného 

materiálu jako hlavní vodovodní řád, tedy polyethylenu. Přípojky budou uloženy ve 

sklonu k hlavnímu vodovodnímu řadu. Sklon vodovodních přípojek bude min. 3 ‰. 

 Potrubí vodovodu bude, uloženo do pískového lože do nezámrzné hloubky 

s krytím min. 1,2 m. 
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Výpočet: Potřeby vody 

dle vyhlášky  428/2001Sb. 

 

         Potřeba vody os/rok 46    
Počet osob 96    
Pracovní rok 365    
Koef. denní nerovnoměrnosti 2    
Koef. hodinové nerovnoměrnosti 3    
         Qrok= 46 x 96 

     
Qrok= 4416 m³/rok 

     
         Qden= Qrok / 365 

 
Qden max= Qden x 2 

Qden= 4416 / 365 
 

Qden max= 12,099 x 2 

Qden= 12,099 m³/den Qden max= 24,197 m³/den 

         Qhod= Qden / 24 Qhod max= Qhod x 3 

Qhod= 12,099 / 24 Qhod max= 504,11 x 3 

Qhod= 504,11 l/hod Qhod max= 1512,33 l/hod 

         Qsec= Qhod / 3600 Qsec max= Qhod max / 3600 

Qsec= 504,11 / 3600 Qsec max= 1512,33 / 3600 

Qsec= 0,14 l/s 
 

Qsec max= 0,4201 l/s 

 

 

5.2.4 Rozvody VN 

Přípojka VN pro novou distribuční trafostanici bude provedena zasmyčkováním na 

stávající síť VN 22kV, která je vedena v blízkosti výstavby nových rodinných domů. 

Přípojka VN (smyčka) bude provedena jednožilovými vodiči. Ty budou na jedné straně 

zakončeny pomocí kabelových koncovek v zapouzdřeném rozvaděči nové kompaktní 

trafostanice, na druhé straně budou naspojkovány pomocí spojek na stávající kabel VN 

22kV. 
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 Kabelové vedení VN nesmí být vedeno v komunikaci (mimo křížení) nebo 

v soukromých oplocených pozemcích. Musí být uloženo v chodnících (např. zámková 

dlažba) nebo ve vyhrazených zelených pásech.  

5.2.5 Trafostanice 

Pro napojení výstavby 24 nových rodinných domů bude vybudována nová 

transformační stanice 22/0,4 kV o výkonu 160 kVA, jelikož na straně NN 400V není 

v současné době k dispozici dostatečná výkonová rezerva. 

 Nová transformační stanice bude kompaktního typu a bude obsahovat 

vysokonapěťový, transformátorový a nízkonapěťový prostor. K trafostanici musí být 

trvale zabezpečen příjezd dimenzovaný pro nákladní vozidlo. 

Výpočet: 

24 rodinných domů 

Dle ČSN 33 2130 uvažuji s byty stupně elektrizace B ………Pb = 11,0 kW 

Pb příkon symbolického spotřebiče 

Výpočtové zatížení: 

Pb =( ∑ ���
��� )*βn 

Pb = (24 * 11) * 0,36 = 95 kW 

Veřejné osvětlení (odhad) 

P = 20 kW 

Navrhuji trafostanici 22 / 0,4 kV, 160 kVA 

n        počet bytů připojených na hlavní domovní vedení                                

∑ ��

���      součet soudobých příkonů všech bytů připojených na hlavní domovní vedení 

βn              soudobost pro n bytů (uvedeno v ČSN 33 2130 – příloha 2) 

5.2.6 Rozvody NN  

Rozvody NN pro napojení nových rodinných domů budou provedeny kabely AYKY 

3Bx120+70mm2. Tyto kabely budou smyčkovitě napájet jednotlivé přípojkové skříně, 
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umístěné vždy na hranici jednotlivých pozemků. Vedle přípojkových a elektroměrových 

skříní bude taktéž umístěn pilíř s hlavním uzávěrem plynu a plynoměrem. Proto bude 

nutno dbát na to, aby elektroměrové a plynoměrové pilíře byly stejného typu (rozměr a 

estetický vzhled).  

 Kabely budou uloženy ve výkopu. Ve volném terénu, budou kabely uloženy do 

pískového lože, proti mechanickému poškození budou na pískové lože položeny cihly. 

Vzhledem k tomu, že není v současné době přesně známo situování vjezdů na pozemky 

rodinných domů, budou kabely v celé trase uloženy do plastových chrániček. Pod 

komunikacemi budou kabely uloženy v chráničkách, které budou uloženy na betonovou 

podkladní vrstvu a budou zalité prostým betonem.  

5.2.7 Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení v lokalitě výstavby rodinných domů se uvažuje napojit z rozvaděče 

VO, napojeného z nové transformační stanice.  

 Osvětlovací soustava komunikací v nové zástavbě bude tvořena sadovými 

bezpaticovými stožáry o výšce 5m, na nichž budou umístěna svítidla s vysokotlakými 

sodíkovými výbojkami 70W. Z hlediska omezení rušivého světla do horního 

poloprostoru se doporučují shora krytá svítidla s optikou usměrňující světelný tok na 

komunikaci. 

5.2.8 STL plynovod 

STL plynovod bude navazovat na stávající potrubí STL DN50 plynovodu vedeného 

v zemi. Budou provedeny dvě větve plynovodu (P1, P2). Nové potrubí STL plynu bude 

sloužit pro zásobování zemním plynem pro nově navrhované rodinné domy. Potrubí 

hlavního řadu bude v celé délce vedeno v zemi, v místech hranic jednotlivých pozemků 

budou vyvedeny odbočky, které budou zaústěny do skříně kombinované s el.přípojkou. 

Ve skříních (HUP-ech) bude umístěno fakturační měření pro jednotlivé objekty. 

  Je uvažováno 24 odběrných míst. Plyn bude sloužit pro vytápění, přípravu teplé 

vody a k vaření. 

 V místech křížení s potrubím kanalizace bude potrubí zemního plynu umístěno 

do chráničky s čichačkou, přesahující na každou stranu kanalizace 1 m. Totéž platí i 

v případě křížení potrubí plynu s kanalizačními vpustěmi. Čela chrániček budou 
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utěsněna proti vnikání nečistot a vody, potrubí bude v chráničce centrováno. Jednotlivé 

přípojky budou ukončeny nad terénem plynovým uzávěrem se zaslepovací zátkou 

Potrubí bude uloženo v zemi ve výkopu souběžně s  kabely NN. Potrubí STL plynu 

(hlavní řád i přípojky) bude provedeno z polyethylenu, potrubí chrániček bude také 

z polyethylenu.  

 Plynovodní potrubí je uloženo v zemi s navrženým krytím (0,8÷1,2) m – podle 

spádu terénu. Vyznačení trasy plynovodu v terénu bude provedeno: v lomových bodech 

budou umístěny ocelové orientační sloupky a orientační tabulky, ocelové sloupky budou 

opatřeny nátěry.  

5.2.9 Nakládání s odpady 

Každý rodinný dům bude mít nádoby na domovní odpad, které budou umístěny na 

pozemcích jednotlivých rodinných domů. Vývoz odpadu bude v pravidelných 

intervalech firmou oprávněnou s nakládání s odpady. 

5.3 Plochy pro odpočinek 
 

5.3.1 Zeleň a mobiliář 

V řešeném území bude navržena vzrostlá zeleň zejména v části západně podél 

komunikace pro oddělení od rodinných domů a jižně od rodinných domů pro oddělení 

od veřejného prostranství. 

 V plochách veřejného prostranství budou vhodně rozmístěny prvky mobiliáře 

(parkové lavičky, odpadkové koše).  

5.3.2 Dětské hřiště 

V řešeném území bude navrženo také dětské hřiště s dětskými herními prvky – 

průlezky, klouzačky, houpačky, apod.. Tyto budou zhotoveny převážně ze dřeva, 

podkladem bude kačírek, případně přírodní kůra. Kolem hřiště bude bariéra proti 

vniknutí psů z nižšího plotu, případně v kombinaci s ozeleněním. 

 

 



30 

 

5.4 Vliv na životní prostředí 

5.4.1 Vliv na půdu 

Umístění stavby je v souladu s územním plánem města Frýdku – Místku, kde 

posuzovaná lokalita patří do zóny bydlení. Jsou zde přípustné stavby rodinných, 

bytových domů, stavby obslužných komunikací, chodníků. Pozemek dotčený výstavbou 

bude muset být odňat ze zemědělského půdního fondu. Vlastní stavbou nedojde k 

znečištění půdy. Stavba nebude mít svým umístěním ani provozem žádný vliv na 

horninové prostředí a nerostné zdroje.  

5.4.2 Vliv na ovzduší 

Znečištění je způsobeno automobilovou dopravou, kterou tvoří pohyb vozidel obyvatel 

rodinných domů v lokalitě.  

 

5.5 Popis rodinného domu 

Vybrala jsem rodinný dům Vila 952 od firmy EUROLINE. Dům střední velikostní 

kategorie pro 5 člennou rodinu, poschoďový dům s poschodím vhodný do dvojpodlažní 

zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén. Malá zastavěná plocha, 

vhodné na malé a úzké parcely.  

 Poschodím rozdělená denní a noční část. Přízemí je tvořené velkým prostorem 

obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní, sklad potravin, komfortní garáž, 

prostorné pokoje se zázemím, kompaktní dispozice a malé komunikační prostory, 

pohodlné schodiště, pokoje v poschodí s plnou výškou stropu, v přízemí pracovna – 

pokoj pro hosty, terasu chrání balkon, který slouží jako přestřešení.  

Zastavěná plocha: 110 m2 

     

                                                                            Obr. 11 Rodinný dům 
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6. Propočet investičních nákladů dle THU 

6.1 Komunikace a zpevněné plochy 

    Cena Kč za 1m2      Množství       MJ      Celkem Kč 

Komunikace 3 251 2 100 m2      6 827 100  

(z kameniva obalovaného živicí) 

Komunikace pro pěší 1 592  1 800 m2     2 865 600

   

Zpevněná plocha 2 562 50  m2         128 700  

     

Celkem     9 821 400 Kč   

6.2 Inženýrské sítě    

 Cena Kč za 1m               Množství  MJ  Celkem Kč 

Vodovod     2 442       704 m 1 719 168  

Kanalizace (do DN 200)   4 993       360    m       1 797 480 

(plastové, do DN 300) 5 988 420 m 2 514 960  

Plyn STL 1 460 382 m 557 720  

El. vedení VN 22 kV 2 622 60 m 157 320     

El. vedení NN (3Bx120+70mm2) 963 725 m 698 175  

Trafostanice 22/0,4 kV 800 000 1 ks 800 000 

Venkovní osvětlení (stožár) 45 000 21 ks 945 000 

     

Celkem     9 189 823 Kč 
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6.3 Mobiliář, zařízení dětského hřiště, zeleň 

6.3.1 Mobiliář 

 Cena Kč za 1m2 Množství MJ Celkem Kč 

Lavička 8 060 6 ks 48 360  

Lavička oboustranná 15 660 2 ks 31 330 

Parkový stůl 10 075 2 ks 20 150 

Odpadkový koš 8 515 5 ks 42 575  

      

Celkem    142 415 Kč   

6.3.2 Zařízení dětského hřiště 

Dětské hřiště 15 900 2 ks 31 800 

Houpačka 8 900 2 ks 17 800 

Houpačka na pružině 8 800 4 ks 35 200      

Kolotoč 49 550 1 ks 49 550    

Pískoviště (150x150) 1 440 2 ks 2 880      

      

Celkem    137 230 Kč   

6.3.3 Zeleň 

Stromy - Acer Platano ides Globosun 1 000 40 ks 30 000 

Stromy – Acer Davidii                                   1 000 10 ks 10 000 

Stromy - Thuja occidentalis 300 20 ks 6 000 

Travní osivo – parkové 2 340 4 000 m2 9 360 
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Celkem                                                                                                               55 360 Kč 

 

6.4 Celková cena stavby 

 

Komunikace a zpevněné plochy 9 821 400 Kč 

Inženýrské sítě 9 189 823 Kč   

Mobiliář, zařízení dětského hřiště, zeleň 335 005 Kč 

  

Celkem  19 346 228 Kč   

  

Rodinný dům 3 846 719 Kč  

    

Celkem 24 rodinných domů 92 321 256 Kč     

 

 

Náklady na stavbu 111 667 484 Kč   

DPH 5% 5 583 374 Kč  

    

Cena stavby 117 250 858 Kč   
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7. Závěr 

Cílem Bakalářské práce bylo navrhnout vhodnou zástavbu lokality „Kamenec“ ve 

Frýdku-Místku. Byly zpracovány 2 varianty urbanisticko-architektonické studie. Pro 

vypracování bakalářské práce jsem si vybrala variantu č. 1, kterou považuji za 

vhodnější a kde jsem dále řešila technickou i dopravní infrastrukturu, vizualizaci a 

propočet stavby dle THU.  

Konečný návrh je jen jeden z několika možných řešení dané lokality. 
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Příloha č. 1 - Fotodokumentace

Pohled na území od severní strany

    

                                                         

Pohled na území od západní strany                                                     

Fotodokumentace 

severní strany 

 

  Pohled na příjezdovou komunikaci 

                                                         

západní strany                                                      

 

íjezdovou komunikaci  

             

 



Příloha č. 2 - Mobiliář 

Lavička 

 

 

Lavička oboustranná 

 



Parkový stůl 

 

 

Odpadkový koš 

 

 

 



Příloha č. 3 – Zařízení dětského hřiště 

Dětské hřiště               Houpačka se skluzavkou 

                    

Houpačka                                                         Dětský kolotoč 

                       

Houpačky na pružině 

 



Příloha č. 4 - Zeleň 

Acer platano ides ' Globosun' 

 

 

Acer davidii 

 



Thuja occidentalis 'Malonyana Aurea' 

 

 

 


