
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského stavitelství 

 

 

 

 

Územní studie zástavby lokality „Nové Dvory“              
ve Frýdku – Místku 

 

Planning study of the family-housing in locality „Nové 
Dvory“,Frýdek - Místek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:      Jan Štajger 

Vedoucí bakalářské práce:    Ing. Zdeňka Fridrichová 

 

Ostrava 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně 

pod vedením Ing. Zdeňky Fridrichové a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

 

V Ostravě dne  ………..………     ….……………. 

         Podpis studenta 



Prohlašuji, že 

 

-byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  

 č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a   

 náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 –  

 školní dílo. 

-beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  (dále jenVŠB – 

TUO)  

má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou   

 práci užít (§ 35 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb.) 

-souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-   

 TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

 Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému    

 VŠB-TUO. 

-bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

 s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

-bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

 využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

 požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla   

 vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

-beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle  

 zákona č. 111/1998 Sb,. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

 (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její  

 obhajoby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne  …………………………    ………………..  

         podpis studenta 



ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Štajger Jan, Územní studie zástavby lokality „Nové Dvory“ ve Frýdku - Místku, 

VŠB-TUO, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, Ostrava 2010 

Bakalářská práce, vedoucí Ing. Zdeňka Fridrichová 

Počet stran: 43 

 

 Cílem bakalářské práce je vypracovat variantní návrh využití dané lokality pro 

účely individuálního bydlení formou územní studie. Práce řeší dvě varianty architekto-

urbanistického návrhu zástavby území s ohledem na začlenění do stávající zástavby. 

Výsledkem bakalářské práce je propracování jedné ze dvou variant, včetně řešení dopravní 

a technické infrastruktury s napojením stavby na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu a propočet nákladů. Samostatné objekty zástavby jsou navrženy ve dvou 

variantách: RD-A a RD-B.  

 

 

THE ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS 

 

Štajger Jan, Planning study of the family-housing in lokality „Nové Dvory“, Frýdek - 

Místek 

VŠB-TUO, Faculty of Building, Departement of Civil Engineering, Ostrava 2010 

Bachelor’s Thesis, tutor Ing. Zdeňka Fridrichová 

Number of pages:43 

 

The aim of this Bachelor Thesis is to elaborate a utilization proposal of an assigned 

locality for family housing purposes, using a form of a territorial study. The Thesis 

consideres two variations of architect-urban project development with respect to its 

incorporation into currently existing housing area architecture. This result is a further 

elaboration of one of these two variations suggested, including plans for traffic and 

technical infrastructure, connecting the building-up to both infrastructures mentioned 

above and calculation  of costs.  Detached buildings are designed in two variants: RD-A 

and RD-B. 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

ČSN    Česká státní norma 

DN    Diameter nominal - Dimenze 

NP    Nadzemní podlaží 

VVN    Nadzemní podlaží 

VN    Vysoké napětí 

NN    Nízké napětí   

VTL    Vysokotlaký plynovod 

NTL    Nízkotlak 

STL    Středotlak 

TR    Transformační stanice 

ÚP    Územní plán 

SO ORP   Správní obvod obce s rozšířenou působností 

FM    Frýdek-Místek 

OOV    Ostravský oblastní vodovod 

ČOV    Čistička odpadních vod 

ČS    Čerpací stanice 

RS    Regulační stanice   

PZP    Podzemní zásobník plynu 

CZT    Centralizované zásobování teplem 

SCZT    Soustava centralizovaného zásobování teplem 

TFM    Teplárna Frýdek-Místek 

GSM    Globální systém pro mobilní komunikaci   

TU    Telefonní ústředna 

UTO    Uzlový telefonní obvod 

MHD    Městská hromadná doprava 

S-JTSK   Souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

KZP    Koeficient zastavěnosti území   

OP    Ochranné pásmo 

RD    Rodinný dům 

 



Obsah bakalářské práce 

 

Seznam použitého značení 

1. Úvod ............................................................................................................................... 1 

2. Rekapitulace základních poznatků a rozbor stávajícího stavu území…………............. 2 

 2.1 Základní pojmy ................................................................................................ 2 

 2.2 Charakteristika obce ........................................................................................ 6 

 2.3 Historie obce .................................................................................................... 7 

 2.4 Statistické údaje - Obyvatelstvo ....................................................................... 10 

 2.5 Širší vztahy ....................................................................................................... 10 

 2.6 Přírodní podmínky ............................................................................................ 11 

 2.7 Doprava ............................................................................................................ 13 

 2.8 Technická infrastruktura ...................................................................................17 

  2.8.1 Zásobování pitnou vodou ...................................................................17 

  2.8.2 Likvidace odpadních vod ....................................................... ……... 17 

  2.8.3 Zásobování elektrickou energií ......................................................... 18 

  2.8.4 Zásobování plynem ............................................................................ 18 

  2.8.5 Zásobování teplem ............................................................................ 18 

  2.8.6 Spoje ….............................................................................................. 19   

3. Průvodní zpráva……………. ........................................................................................ 20 

 3.1 Identifikační údaje............................................................................................. 20 

 3.2 Širší vztahy........................................................................................................ 20 

 3.3 Popis řešené lokality........................................................................................ 21 

3.4 Majetkoprávní vztahy………………………………………………………… 22 

 3.5 Limity území .................................................................................................... 23 

4. Technická zpráva návrhu ............................................................................................... 26 

 4.1 Zastavovací plán .............................................................................................. 26 

 4.2 Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání..................................... 27 

 4.3 Dopravní řešení zvolené varianty A ................................................................. 28 

 4.4 Zásobování pitnou vodou a kanalizace……………………………………….. 29 

 4.5 Zásobování plynem a elektrickou energií…………………………………….. 30 

 4.6 Spoje………………………………………………………………………….. 31 



 4.4 Veřejná zeleň…………………………………………………………………. 31

 4.4 Veřejné osvětlení a mobiliář………………………………………………….. 32 

5. Popis rodinných domů .................................................................................................... 33 

6. Vyhodnocení ekonomické náročnosti vybrané varianty ............................................... 36 

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

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

9. Seznam tabulek ..............................................................................................................40 

10. Seznam obrázků ........................................................................................................... 41 

11. Seznam příloh ............................................................................................................. 42 

10. Seznam výkresové části ............................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

1 

1 ÚVOD 

 

 Cílem řešení této Bakalářské práce je téma: „Územní studie zástavby lokality Nové 

Dvory ve Frýdku-Místku“. Jedná se o zástavbu pro individuální bydlení, která má 

obsahovat návrh rodinných domů, vila-domů, řadových domů nebo bytových domů, 

popřípadě jejich kombinace. 

 Návrh obsahuje řešení technické infrastruktury, dopravní řešení včetně odstavných 

ploch a řešení veřejného prostranství (zeleně). Je proveden rozbor problematiky 

současného stavu lokality na základě shromážděných poznatků o územních potřebách 

města. 

Dokumentace je zpracována v rozsahu Územní studie dle Zákona č. 183/2006 Sb., 

a souvisejících předpisů. Jsou zde navrženy dvě varianty urbanistického řešení dané 

lokality, z nichž jedna je rozpracována dopodrobna. Velikost parcel se pohybuje od 700 – 

1500 m2, výška zástavby je omezena Územním plánem na maximálně 3. NP, nicméně ani 

v jednom návrhu není využita. Studie rovněž zahrnuje návaznost na stávající zástavbu 

rodinnými domy, navržené inženýrské sítě, dopravní řešení a další problematiky, které se 

objevují v daném území. 

 Hlavním cílem Bakalářské práce je navrhnout plné využití stávajícího území podle 

potřeb města, zahrnout do navrhované zástavby rodinných domů všechny vnější potřeby 

území i stávající limity dané lokality a nakonec posoudit z hlediska ekonomické 

nákladnosti daných variant řešení. 

 Výchozími podklady pro zpracování návrhu území jsou schválený Územní plán 

Statutárního města Frýdku-Místku, ortofoto mapa, katastrální mapa, plán inženýrských sítí 

a vyjádření správců inženýrských sítí. 
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2 REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH POZNATK Ů A 

ROZBOR STÁVAJÍCÍHO STAVU ÚZEMÍ 

 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

- Individuální bydlení 

Bydlení samotné uspokojuje základní potřeby člověka, ať už se jedná o 

fyziologické, psychologické nebo sociologické potřeby každého jedince. Pojmem 

individuální bydlení se myslí bydlení obecně řečeno v rodinných domech. To ovšem 

zahrnuje různé druhy a typy domů, od bytových domů, přes vila-domy až po například 

řadové domy. Nejedná se však o zástavbu hromadnou, jako je např. panelová zástavba. 

 

 - Územní plánování 

Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je 

zlepšit vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních a 

civilizačních hodnot. Je to soustavná činnost pro usměrnění vývoje v určitém území. 

 

- Územní plán 

Je projekt záměru, jak uspořádat území v budoucích letech. Konkrétně obsahuje 

určení ploch v území k rozlišnému využití podle hlavních účelů, tzv. funkční využití ploch. 

Podle povahy těchto ploch pro ně ještě určuje prostorové parametry (výškové zónování 

zástavby, prostorová ochranná pásma aj.) a kromě toho obsahuje i řešení podzemních i 

nadzemních inženýrských sítí a objektů. 

 

- Funkční využití ploch 

Je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy odlišné svým 

specifickým určením, např. obytné či výrobní plochy, plochy veřejného vybavení, sportu a 

rekreace, individuálního bydlení, veřejné zeleně, technického vybavení apod. 

 

- Urbanismus 

Obsahuje metody, postupy a činnosti vedoucí k harmonickému usměrnění lidského 

osídlení. Vychází z architektury a využívá se při řešení zástavby měst, obcí a krajiny, často 
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jako nástroj v územním plánování. Považuje se za vědní obor, který má však zvláštnost 

v tom, že se některé urbanistické počiny současně považují také za umění, resp. umělecká 

díla. Urbanismus totiž řeší nejen problémy technické, ale i výtvarné a estetické. Má 

teoretickou i praktickou stránku. 

 

- Koncepce 

Znamená určení zásad řešení určitého problému dlouhodobě, tedy na více let. 

Pokud se původní „koncepce“ mění, nešlo o koncepci. 

 

- Urbanizace 

Znamená postupné soustřeďování obyvatel do sídel městského rázu. Je to příliv 

obyvatel z venkova do měst a rovněž koncentrace výrobních i nevýrobních funkcí do měst. 

Scestím urbanizace je nadměrná, organizačně a technicky nezvládnutelná koncentrace 

obyvatel s vytvářením obřích měst – megalopolí – provázená vznikem chatrčí (slums, 

favely) bez vodovodu, kanalizace, elektřiny či likvidace odpadů. Suburbanizací se někdy 

nazývá využití prostoru kolem měst. 

 

- Životní prostředí 

Je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je 

předpokladem dalšího vývoje. Jeho složkami jsou především ovzduší, voda, horniny, půda, 

organismy, ekosystémy a energie. 

 

- Ekologie 

Je věda o vztazích mezi organismy a jejich prostředím. 

 

- Infrastruktura 

Je souhrn odvětví ekonomiky usnadňující tok statků a služeb mezi výrobci a 

spotřebiteli, např. dopravní systémy, spoje, energetické a vodní zdroje, byty, občanská 

vybavenost, kanalizace, zajištění před škodlivými účinky přírody a činností lidí. 

Infrastruktura je sociální, ekonomická a technická. 

 

- Technická infrastruktura 

Je souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení zpravidla nevýrobního 

charakteru, která mají umožňovat řádný provoz území včetně výrobních činností. Definice 
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technické infrastruktury výčtem: vodovody, kanalizace, zásobování elektrickou energií, 

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

zařízení, ochrana před škodlivými účinky přírody a lidí, péče o zeleň a čistotu prostředí. 

 

- Technické vybavení 

Je obsahově velmi podobné jako technická infrastruktura, s tou odlišností, že se 

někdy nezahrnují dopravní systémy. Adekvátní název pro technické vybavení s menší 

přesností je „inženýrské sítě a zařízení“. 

 

- Obec 

Základní samosprávné společenství občanů, tvořící jeden územní celek vymezený 

hranicí obce, který se skládá z jednoho nebo více katastrálních území. Hranici obce 

vymezuje správní území obce (zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Správní území obce obsahuje jedno nebo více sídel a krajinu. 

 

- Koeficient zastavění 

Poměr velikosti plochy určené k zastavění k celkové velikosti stavebního pozemku. 

 

- Stavební čára 

Udává hranice plochy určené k zastavění a polohy výstavby objektu budovy 

směrem k veřejnému prostoru, z něhož je hlavní přístup do objektu. Před stavební čáru smí 

vystupovat balkóny, markýzy, arkýře, římsy a jiné konstrukce přiměřené tvarem a funkcí, 

které jsou součástí hlavního objektu. 

 

- Orientace ke světovým stranám 

Významným hlediskem při výběru stavebního pozemku je jeho orientace ke 

světovým stranám. Z důvodu optimálního oslunění většiny obytných místností jsou více 

vhodné parcely s orientací komunikačního napojení přibližně od severu. Avšak i parcely 

s orientací opačnou mohou být velice atraktivní, pokud je pozemek dostatečně velký a 

umožňuje stavbu rodinného domu umístit dále od komunikace. Obecně lze říci, že 

výhodnější jsou pozemky svažující se k jihu či západu než svahy severní. 
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- Územní studie 

Jsou architektonické, urbanistické a územně technické podmínky využití území. 

Zpravidla jsou tyto podmínky stanovovány komplexně a řeší se podle vzniklých nebo již 

stávajících problémů v území. Její vypracování nám má poskytnout více variant řešení 

daných problémů. Rozsah a její náležitosti jsou uvedeny v zadání a vycházejí z jejího 

následného využití. 

 

- Terén 

Svažitost terénu hraje významnou roli vzhledem k budoucím finančním nárokům na 

výstavbu vlastního domu. Rovinaté nebo mírně se svažující parcely do přibližně 10 % jsou 

výhodnější pro zakládání staveb. Naopak výrazně svažité parcely je nutné většinou pro 

založení stavby upravit. 

 

- Klima 

Klimatologické podmínky určují místní teplotní a srážkové poměry, výskyt inverze 

a převládající směry větrů. Pro obytnou zástavbu nejsou vhodné inverzní polohy (kvůli 

pomalému odtoku studeného vzduchu), místa častého výskytu mlh, nevětrané kotliny či 

návětrné plošiny. Částečně je lze měnit umělými zásahy, tzn. vhodnou orientací a formou 

zastavění, zakládáním zelených pásů či větrolamů, vnitřním vodohospodářským režimem 

atd. Konečné dlouhodobé důsledky pro provoz a mikroklima je však nutno pečlivě zvážit. 

Naše republika je rozdělena z hlediska teplotních podmínek do tří oblastí se 

základními vnějšími teplotami: -12°C, -15°C a -18°C. K těmto oblastem jsou vztaženy 

všechny požadavky na tepelné technické vlastnosti konstrukcí, prostorů i budov. 

 

- Vzájemné odstupy staveb 

Musí splňovat zejména požadavky urbanistické, architektonické, hygienické a 

veterinární, požadavky na životní prostředí, na ochranu povrchových a podzemních vod, na 

ochranu památek, požární ochranu, bezpečnost, civilní ochranu a dále požadavky na denní 

osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. 

Odstupy musí umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro 

technická či jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využitím území (např. sítě 

technického vybavení, dětská hřiště…). 

Vzdálenosti průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 

3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace. Tento požadavek se neuplatní u 
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budov umísťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění 

je řešeno v územně plánovací dokumentaci. Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný 

prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m. Vzdálenost rodinných domů od 

společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m, ve zvlášť stísněných podmínkách 

však může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné 

z protilehlých částí stěn nejsou okna obytných místností. V takovém případě se nemusí 

uplatnit požadavek na odstup od společných hranic pozemků. 

Vzdálenost mezi obytnými budovami navzájem nebo obytnými budovami a 

budovami jiného účelu musí být takové, aby všechny byty splňovaly požadavky na 

proslunění a na denní osvětlení podle ČSN 734301 Obytné budovy. 

 

- Rozhodnutí o ochranném pásmu 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění zákona č. 68/2007 Sb. 

 

- Výška zástavby 

Maximální počet plných nadzemních podlaží, který je nepřekročitelný. 

 

- Uliční čára 

Myšlená čára vymezující prostor veřejných komunikací, náměstí a ostatních 

veřejných prostranství od stavebních pozemků zastavěných či nezastavěných. 

 

2.2 CHARAKTERISTIKA OBCE 

 

 Statutární město Frýdek-Místek leží na středním toku řeky Ostravice v místě, kde 

se do ní vlévá řeka Morávka. V současnosti zde žije téměř 60 000 obyvatel. K městu patří 

části Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice. Celková rozloha města je cca 

5 161 ha. Frýdek-Místek tvořila původně dvě města – moravský Místek ze 13. století a 

slezský Frýdek, prvně písemně zmíněný ve 14. století.  Ke spojení obou měst došlo v r. 

1943 a od r. 1955 se používá dnešní název Frýdek-Místek. Statutárním městem se Frýdek-

Místek stal 1. července 2006.  

 Obec je rozdělená na dvě části – Frýdek a Místek. Místek se převážnou částí 

nachází v dolině podél řeky Ostravice v nadmořské výšce cca 290 m, oproti tomu Frýdek 
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je na kopci dosahujícím nadmořské výšky až 340 m. Město Frýdek-Místek má vhodné 

předpoklady k podnikání – přítomnost státních, správních a dalších institucí, atraktivní 

poloha přímo na křížení dvou silničních směrů do Polska a na Slovensko, blízkost letiště 

s mezinárodním provozem, dobré spojení s centrem Moravskoslezského kraje – Ostravou, 

vypracovaný strategický plán ekonomického rozvoje města, podpora rozvoje podnikání, 

schválený územní plán, nabídka optimálního bydlení v krásném prostředí a rozvinutý 

textilní a hutní průmysl. 

Největšími zaměstnavateli na území správního obvodu jsou SLEZAN Frýdek-

Místek, a. s. (konečná úprava textilií), VÁLCOVNY PLECHU, a. s. (výroba železa, oceli, 

feroslitin a plochých výrobků), Nemocnice ve Frýdku-Místku, CHANCE, a. s. (činnosti 

heren, kasin a sázkových kanceláří), MILETA, a. s. (tkaní bavlnářských tkanin). 

Velmi dobré předpoklady nabízí SO ORP Frýdek-Místek pro klasickou turistiku a 

cykloturistiku – dobře značené trasy prochází atraktivními místy s přírodními zajímavostmi 

a památkami, a také zahrnují řadu vyhlídek. 

Město má dvě historická centra, obě jsou zrekonstruovány a urbanistický profil 

města odpovídá zástavbě před druhou světovou válkou. Obec má ráz spíše maloměsta, ale 

je zde vidět i zásah socialismu do městské zástavby. Objevuje se zde masívní panelová 

zástavba s největším sídlištěm na východním okraji Frýdku s názvem „Slezská“. V okolí 

města převládá spíše individuální bydlení v rodinných domech. 

Soudobý potenciál města se ukrývá v nově vybudované automobilce Hyundai 

v nedaleké obci Nošovice. Již nyní je vidět vliv průmyslu na ekonomický sektor města, a 

také výstavba domů, bytů a jiných staveb pro bydlení dostává v poslední době nový 

impuls. 

 

2.3 HISTORIE OBCE 

 

 Nejstarší písemné prameny dokládají existenci obcí v Podbeskydí 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 zde 

charakterizován jako trhová ves se čtyřiceti lány. Ujednáním z roku 1526 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. 
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Přesné založení Frýdku neznáme, ale zřejmě někdy v období let 1327 – 1335 

nahradil svého předchůdce – ves Jamnici. 

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

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

Friedberg zničen a místo něj bylo založeno městečko Newenstetil (Nové Městko nebo také 

Místko). V roce 1402 byl Místek spolu s celým panstvím připojen 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 potom biskup Pavlovský odprodal frýdecké 

panství Bartoloměji Bruntálskému z Vrbna a Místecko připojil k 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 

jich měl 163. Byl sídlem majitele panství, měl právo mýta a právo mílové. Mezi řemesly 

převažovalo soukenictví, kdežto Místek měl ráz spíše zemědělský. Obchodování se solí a 

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

Ani jednomu z měst se nevyhnuly ničivé požáry, morové epidemie a válečné 

útrapy. Obyvatelstvo trpělo rostoucími robotními povinnostmi. 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 vzniku 

republiky Habsburkové. 

 

- Rozvoj průmyslu a spolková činnost 

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

– 1832, Landsberger – 1860, bratři Neumannové – 1868, Lemberger – 1893) a 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, která se zasloužila o výstavbu Národního 

domu. Také ve Frýdku usilovali obyvatelé v čele s učiteli a buditeli o oživení českého 

národního života, spolkový život se pak soustředil především do Sokola. 
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- Sloučení měst Frýdku a Místku 

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

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

Frýdek. Po osvobození v roce 1945 byly diskuze občanů i úředních orgánů ohledně 

pojmenování města definitivně uzavřeny rozhodnutím ministerstva vnitra o stanovení 

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

 

- O městských částech 

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

1. 7. 2006 statutárním městem a zařadilo se tak mezi skupinu ostatních statutárních měst 

Moravskoslezského kraje. V současnosti tvoří město tyto městské části: Frýdek, Místek, 

Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice a Zelinkovice. 

Chlebovice se připomínají poprvé v roce 1320 pod názvem Nemašchleb. K Frýdku-

Místku byly připojeny v roce 1975 podobně jako další obce Lysůvky a Zelinkovice. 

Lysůvky byly založeny v 2. polovině 17. století a Zelinkovice vznikly v rozmezí let 1784-

1786 za hukvaldského správce Zelinky. První písemná zmínka o Skalici pochází z roku 

1305, k Frýdku-Místku však patří až od roku 1980.  Lískovec, jenž je písemně zmíněn 

poprvé v roce 1450, se stal součástí města v roce 1975. 

 

 

- Městský znak 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – městský znak 

 

- Ze současného života 

Statutární město Frýdek-Místek je zřizovatelem 20 příspěvkových organizací. Jsou 

to zařízení na úseku školství, zařízení kulturní a sociální: 13 základních škol, 6 mateřských 

škol, 2 střediska volného času, Základní umělecká škola, Národní dům, Městská knihovna, 

Beskydské informační centrum, Domov pro seniory, Penziony pro seniory, Pečovatelská 
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služba, Žirafa – integrované centrum Frýdek-Místek. Moravskoslezský kraj je na území 

města zřizovatelem středních škol a Muzea Beskyd. 

 

2.4 STATISTICKÉ ÚDAJE – OBYVATELSTVO 

 

- STRUKTURA OBYVATELSTVA (k 1. 1. 2010) 

Celkový počet obyvatel ………………….. 59 807 

 

- Rozdělení obyvatelstva dle katastru:  -   Rozdělení obyvatelstva dle věku: 

Frýdek  32 691         Do 6 let  3 598 

Chlebovice 763         6 – 18 let  7 635 

Lískovec  1 392         18 – 60 let  38 385 

Lysůvky  328         60 a více  10 189 

Místek  23 074 

Skalice  1 262 

Zelinkovice 297 

 

- Obyvatelstvo dle rodinného stavu: 

Svobodní  24 189 

Ženatí a vdané 23 896 

Rozvedení  7 711 

Ovdovělí  4 011 

 

2.5 ŠIRŠÍ VZTAHY 

 

 Město Frýdek-Místek leží na severovýchodním okraji České republiky, 

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

jedním z jejích jádrových měst. 

 Město Frýdek-Místek je významným centrem osídlení okresu s především obytnou, 

výrobní a obslužnou funkcí a zejména pro jeho jižní zemědělskou část je zdrojem pracovních 

příležitostí a centrem občanského vybavení. 

 Z hlediska širších vztahů převládají zcela jednoznačně vazby na Ostravu, která je 

jednak zdrojem pracovních příležitostí, jednak i centrem občanského vybavení vyššího 
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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. 

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 22/473, II/477 a 

III/4848 mají regionální význam. 

Frýdkem-Místkem prochází celostátní železniční trať č. 323 Ostrava – Valašské 

Meziříčí a v železniční stanici Frýdek-Místek je k ní připojena regionální trať č. 322 Český 

Těšín – Frýdek-Místek. 

Význam pro široké spádové území má skládka tuhých komunálních odpadů na 

Panských Nových Dvorech. 

Širší vazby má také navržený místní územní systém ekologické stability, který je 

součástí systému regionálního a nadregionálního. 

 

2.6 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

 

- Geomorfologická a geologická charakteristika 

 Západní část řešeného území má poměrně plochý reliéf s malou výškovou členitostí. 

Nejvyšší bod řešeného území leží v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku (Strážnice, 

438 m n. m.), nejnižším bodem je pak místo, kde tok Ostravice opouští území města (cca 

270 m n. m.). Mírně členitý reliéf okrajových částí řešeného území vytváří poměrně atraktivní 

podmínky pro bydlení a částečně i pro rekreaci. 

 

Řešené území se nachází na rozhraní následujících geomorfologických jednotek: 

Provincie: Západní Karpaty 

 

Subprovincie: Vněkarpatské sníženiny 

 Oblast: Severní Vněkarpatské sníženiny 

  Celek: Ostravská pánev 

 

Subprovincie: Vnější Západní Karpaty 
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 Oblast: Západobeskydské podhůří 

  Celek: Podbeskydská pahorkatina. 

   Podcelek: Třinecká brázda 

   Podcelek: Těšínská pahorkatina 

 

Třinecká brázda vyplňuje většinu řešeného území, severovýchodní část hraničí 

s členitější Těšínskou pahorkatinou. Naopak severozápadní část řešeného území patří 

k Ostravské pánvi, která je miocénní předhlubní. Základní rysy reliéfu jsou dány geologickým 

podkladem a odlišným vývojem. Značná část území se nachází v nivách řek Ostravice a 

Morávky s aluviálními náplavami a výskytem nivních půd. Převážná část území je budována 

horninami karpatského flyše – tvoří je střídající se souvrství pískovců, břidlic a slepenců. 

Tvary reliéfu a geologické podloží nevytvářejí výraznější bariéry pro využití území, v mnoha 

případech byl již reliéf také výrazně antropogenně transformován, především dopravními 

stavbami. 

 

- Klimatické podmínky 

Řešené 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 a mírnou 

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

polohou řešeného území v Podbeskydské pahorkatině. 

 

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 

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

Směr 

větru 

S SV JV V J JZ Z SZ Bezvětří 

% 14 12 4 3 11 28 10 7 11 

Tab. 2 – Relativní četnost směrů větrů 

 

- Poddolovaná území 

 Ve správním území města Frýdku-Místku se nacházejí nebo na ně zasahují následující 

poddolovaná území: 

Klí č Katastrální území Název lokality Těžená surovina Rozsah díla 

4542 Chlebovice, Lískovec Staříč Paliva Systém 

4540 Chlebovice Chlebovice Rudy Ojedinělá 

4549 Lískovec Paskov Paliva Systém 

Tab. 3 – Poddolovaná území 

 

 Dle Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Frýdek-Místek, zpracované OKD, 

a. s. IMGE, o. z., v červnu 1997, leží území ve vlivech důlní činnosti pouze okrajová část 

řešeného území – nepatrný výběžek k. ú. Chlebovice a severozápadní část k. ú. Lískovec u 

Frýdku-Místku v ploše C1, severozápadní část k. ú. Chlebovic, jihozápadní kraj k. ú. Lískovec 

u Frýdku-Místku a severozápadní výběžek k. ú. Frýdek v ploše C01. Zbývající část řešeného 

území leží v území mimo vlivy důlní činnosti v ploše C2. 

 

2.7 DOPRAVA 

 

 Základní dopravní systém tvoří kříž čtyř směrů a to směry Ostrava – FM, FM – 

Frenštát pod Radhoštěm, Český Těšín – FM, FM – Příbor. Jsou to tyto silnice: rychlostní 

silnice R56, silnice I/56, rychlostní silnice R48 a silnice I/48. Dalšími významnými 

komunikacemi jsou silnice II/473 (FM – Šenov – Petřvald), která spojuje Havířov s Karvinou, 

silnice II/477 (Ostrava – FM – Baška) umožňující spojení města s Ostravou (východně od 

řeky Ostravice), a silnice III/4848 (FM – Kozlovice – Frenštát pod Radhoštěm) jako 

komunikační spojení města s rekreační oblastí Beskyd. 
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Silniční komunikace sloužící především místní dopravě jsou silnice II/648 (FM – 

Dobrá), silnice III/4773 (Staré Město – Skalice – Raškovice), III/4849 (Chlebovice – 

Palkovice), III/48411 (FM – Paskov) a III/4846 (Chlebovice – Staříč). 

 

- Rychlostní komunikace R48 (FM – Český Těšín) 

 Je v současné době jedním z nejdůležitějších tahů města, a protože byly úspěšně 

dokončeny všechny její části, lze se po ní dostat až do Polska. Rovněž obstarává hlavní tah na 

Slovensko a Třinec a kromě toho také vývoz automobilů a zásobování v lokalitě automobilky 

v Nošovicích. V budoucnu se na ni plánuje napojit obchvat kolem FM, čímž by se výrazně 

odlehčilo dopravě v centru města. 

 

- Rychlostní silnice R56 (Ostrava – FM) 

 Je vedena ze severního směru od Paskova a Ostravy, prochází FM jen krátkým úsekem 

s mimoúrovňovou křižovatkou, takže centrum města nezatěžuje. Problémy s tímto tahem jsou 

však proto, že nemalá část dopravy se dále dává přes centrum města a napojuje se na již 

zmíněnou R48. Vytváří tak společně s ostatními hlavními tahy problémovou situaci přetížení 

dopravy v centru obce. Tuto situaci vyřeší plánovaný obchvat Frýdku-Místku, který už je ve 

fázi realizace. 

 

- Silnice I/48 (Bělotín – Nový Jičín – Příbor – FM) 

 Stávající trasa silnice I/48 je vedena západní a centrální částí obce a prochází zde jako 

jedno ze dvou hlavních spojení přes řeku Ostravici. Na úseku od Rychvaltic má dvoupruhové 

šířkové uspořádání (S 11,5), přes centrum obce je vedena ve čtyřpruhovém rozděleném i 

nerozděleném uspořádání. Jedná se o významnou tranzitní dopravu, která působí na své okolí 

negativně a přetěžuje centrum města (řešením je již výše zmíněný obchvat obce). 

 

- Silnice I/56 (Opava – Hlučín – Ostrava – FM – Frýdlant nad Ostravicí – Hlavatá) 

 Stávající úsek mezi Ostravou a FM má šířkovou kategorii R 26,5/120 a je využíván 

v režimu rychlostní silnice pod označením R56. Po průtahu krátkým územím obce FM 

pokračuje dál ve čtyřpruhovém uspořádání (již jako silnice první třídy) až do Frýdlantu nad 

Ostravicí, odkud dále pokračuje jen v dvoupruhovém uspořádání. Jedná se o sběrnou místní 

komunikaci. 
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- Místní komunikace 

 Síť místních komunikací v zastavěném území zajišťuje především obsluhu veškeré 

zástavby, která není obsloužena přímo ze silničních průtahů. V centrální části Frýdku-Místku 

se jedná o dvoupruhové, v některých úsecích i čtyřpruhové komunikace proměnlivé šířky 

s živičnou nebo dlážděnou úpravou povrchu, v místních částech (Chlebovice, Zelinkovice, 

Lískovec, Panské Nové Dvory a Skalice) se převážně jedná o dvoupruhové nebo krátké 

jednopruhové úseky s nehomogenní šířkou vozovky pohybující se mezi 2,5 až 4 m s mnohde 

nezpevněným povrchem. 

 

- Účelové komunikace 

 Síť účelových komunikací v řešeném území lze rozdělit do dvou základních skupin. 

Komunikace ve formě polních a lesních cest slouží ke zpřístupnění polních a lesních pozemků 

a navazují na místní komunikace nebo silniční průtahy. U této kategorie se především jedná o 

jednopruhové komunikace s nehomogenní šířkou vozovky 2,5 – 3,5 m. Druhou skupinou jsou 

účelové komunikace uvnitř jednotlivých výrobních areálů. Ty slouží především vnitřní 

dopravě s omezeným provozem a nejsou vyznačeny v grafické části. 
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Obr. 2 – Sčítání dopravní intenzity podle ŘsaD ČR (k roku2005) 

 

- Hromadná doprava 

 Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou mezinárodní, dálkovou a 

příměstskou autobusovou dopravou, kterou zajišťují Tourbus, a. s., Businterservis, Student 

Agency, s. r. o., Bioexpres, Jozef Bitala, Musil Tour, s. r. o., SAD Trnava, a. s., SAD 

Žilina, a. s., SAD Lučenec, a. s., SAD Michalovce, a. s., CAPITAL EXPRESS, s. r. o., 

OSNADO, s. r. o., ČSAD Tišnov, a. s., ČSAD Vsetín, a. s., ICOM transport, a. s., Zlínská 

dopravní, a. s., ČAS-SERVICE, a. s., FTL – First transport lines, a. s., ČSAD Frýdek-Místek, 

a. s., BUS Slezsko, a. s., COnnex Morava, a. s. a ČSAD Havířov, a. s. a městskou hromadnou 
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dopravou (provozovanou ČSAD Frýdek-Místek, a. s.). V území SO ORP FM se nachází 

celkem 69 autobusových zastávek. 

 

2.8 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

2.8.1 Zásobování pitnou vodou 

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

ve správě SmVaK – regionální správa Frýdek-Místek. Zdrojem pitné vody je beskydská část 

Ostravského oblastního vodovodu (OOV). Přesnější údaje o zásobování pitnou vodou jsou 

k nahlédnutí v územním plánu obce Frýdek-Místek. 

 

2.8.2 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 

Svaidnově. 

 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). Území města je odkanalizováno deseti hlavními sběrači, které byly budovány 

většinou v 60. letech. Oddílná splašková a dešťová kanalizace je ve větším rozsahu 

vybudována pouze v části lokality K Hájku na severním okraji Frýdku, kde je zřízena 

odlehčovací komora do potoka Podšajarka. 

Veškeré splaškové odpadní vody odváděné kanalizací jsou čištěny na ústřední městské 

mechanicko-biologické ČOV ve Sviadnově. ČOV byla uvedena do provozu v roce 1967, 

v roce 1993 pak byla zahájena a v roce 1995 ukončena rozsáhlá rekonstrukce. 

Rekonstruovaná ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1996 a zároveň byla zahájena 

rekonstrukce II. etapy hrubého předčištění, dešťové zdrži a kalové koncovky. Recipientem 

vyčištěných odpadních vod je řeka Ostravice. Poslední intenzifikace ČOV byla provedena 

v letech 2006 – 2007. 

 Průmyslové podniky řešeného území jsou většinou odkanalizovány do veřejné 

kanalizace, případně mají vybudováno vlastní čistící zařízení. V roce 1992 byla uvedena do 

provozu nová ČOV Válcoven plechu na průmyslové předčištění odpadních vod s chlorovací 

stanicí, kapacita ČOV je cca 57 m3/d, což je asi 10 % spotřebovávané pitné vody. 
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2.8.3 Zásobování elektrickou energií 

 Výroba elektrické energie pro vlastní potřebu je na území města Frýdek-Místek 

zajišťována tepelnými zařízeními společností: 

 ArcelorMittal Frýdek-Místek, a. s., Slezan Frýdek-Místek, a. s., závod 04 – 1 

protitlaká turbína s výkonem 0,25 MW. 

 Nadřazená soustava VVN – na území 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. 

 Hlavním napájecím bodem území města Frýdek-Místek je transformační stanice TS 

220/110/22 kV Lískovec (umístěna na k. ú. Žabeň), kteráje významným energetickým uzlem 

Moravskoslezského kraje. Instalovaný výkon v úrovni 220/110 je 400 MVA, v úrovni 110/22 

kV – 140 MVA. Distribuční soustava VN zahrnuje rozvodnou síť VN – 22 kV a distribuční 

trafostanice 22/0,4 kV. 

 

2.8.4 Zásobování plynem 

 VVTL, VTL plynovody a RS – významnou akcí pro zabezpečení sezónních 

odběrových výkyvů v dodávce zemního plynu v ostravsko-karvinské oblasti byla výstavba 

podzemního zásobníku plynu (PZP) na vytěženém plynovém ložisku Žukov. Jednou ze staveb 

podmiňujících vybudování podzemního zásobníku plynu na ložisku Žukov byla realizace 

VVTL plynovodu DN 500, PN 63 v úseku Příbor – Třanovice. Tento plynovod byl uveden do 

provozu v září roku 2000. Trasa plynovodu prochází západní částí k. ú. Chlebovice a 

v grafické části je vyznačena podle digitálního podkladu RWE Transgas, a. s. 

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

plynovodu přivádějící zemní plyn (zemní plyn naftový) do Ostravské aglomerace. 

 Distribuční síť Frýdek-Místek zahrnuje nízkotlakou plynovodní síť na území města 

(do 2,1 kPa) a dvě samostatné nepropojené středotlaké sítě (do 0,3 MPa) zásobované z RS 

Anenská a RS M. Alše. Nízkotlaká plynovodní síť po záměně svítiplynu zemní plynem je 

z převážné části tlakově vyrovnaná. 

 

2.8.5 Zásobování teplem 

 Město Frýdek-Místek leží podle ČSN 06 0210 – mapy oblastí nejnižších venkovních 

teplot v místě s oblastní výpočtovou teplotou tex = -15°C. Počet dnů s průměrnou teplotou 

nižší než 12°C dosahuje během roku 225, průměrná teplota v topném období je 3, 4°C. 
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Převážná část obytného území se rozkládá v nadmořské výšce 300 m n. m. 

Převládající směr větrů je západní. 

 Podle způsobu je možné Frýdek-Místek rozdělit na oblasti s: 

- centralizovaným zásobováním teplem (CZT) z teplárenského zdroje 

- decentralizovaným zásobováním teplem z blokových a domovních kotelen, včetně 

individuálních zdrojů v RD 

 

Centralizované zásobování teplem: 

 Na zásobování bytově-komunální sféry ve Frýdku-Místku se rozhodujícím způsobem 

podílí horkovodní soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT). Jediným zdrojem 

této soustavy je Teplárna Frýdek-Místek (TFM) provozovaná a. s. Dalkia Česká republika – 

Divize Karviná. Tento zdroj je umístěn na k. ú. Sviadnov. 

 

2.8.6 Spoje 

 Prostřednictvím telekomunikačních služeb a. s. Telefónica O2 je v řešeném 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. 

 Přípojná síť ve městě je řešena především úložnými kabely, které jsou v blízkosti 

ústředen vedeny v kabelovodech, na sídlišti Slezská v kolektoru, v ostatních místních částech 

jsou účastnické přípojné sítě po rekonstrukci provedeny úložnými technickými parametry pro 

návrhové období. 

 Digitální hostitelské ústředny ve Frýdku a Místku jsou přímo napojeny na tranzitní 

ústředny TÚ Ostrava a TÚ Brno, které zajišťují styk se 158 UTO v České republice a 

mezinárodní telefonní styk s cca 225 evropskými i zámořskými státy. 

 Na území města je dále provozována řada základnových stanic operátorů mobilní sítě 

O2 (32 stanic), T-Mobile (33 stanic) a Vodafone (12 stanic) 
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3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

3.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 

Zadavatel:    Navrhovatel:   Zpracovatel: 

VŠB-TUO OSTRAVA  Obec Frýdek-Místek  Jan Štajger 

FAKULTA STAVEBNÍ  ul. Radniční 1148  Horní Tošanovice 27 

Katedra Městského Inženýrství 738 01 Frýdek-Místek 739 53 Hnojník 

 

3.2 ŠIRŠÍ VZTAHY 

 

 Z pohledu širších dopravních vztahů je řešené území napojeno na již výše zmíněnou 

silniční síť. Hlavními tahy jsou silnice I/477 (směr Vratimov), silnice I/648 (směr Dobrá) a 

rychlostní komunikace R 48 (směr Český Těšín). Další cesty jsou zařazeny jako místní a 

obslužné komunikace. 

 Městská hromadná doprava je zajišťovaná již výše zmíněnými spolčenostmi a 

zastávka MHD se nachází v optimální docházkové vzdálenosti 400 m. Také železniční spojení 

se nachází nedaleko řešeného území, cca 1,5 km směrem do centra Frýdku. Je to stanice 

s napojením na trasy Frýdek – Český Těšín, Frýdek – Ostrava a Frýdek – Frýdlant nad 

Ostravicí. 

Další širší vztahy jsou řešeny na výkrese číslo 1 – Širší vztahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Mapa ze serveru www.mapy.cz se zákresem řešeného území 
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3.3 POPIS ŘEŠENÉ LOKALITY  

 

Lokalita „Nové Dvory“ se nachází východně od centra Frýdku, na okraji zastavěného 

území ve stavební proluce. Poblíž se rovněž plánuje výstavba rodinných domů, nedaleko se 

nachází hřbitov a nákupní centrum Interspar. Lokalita se nachází v klidném území spíše 

vesnického typu, nedaleko zastávky MHD, tudíž je dostupnost služeb, rekreace i 

společenského vyžití dostatečná. Území zahrnuje dvě parcely rozdělené korytem 

odvodňovacího kanálu. Jedná se o parcely 6601/2 a 6601/1. 

 

 

 

Obr. 3 – snímek rozparcelování dané lokality 
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3.4 MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

 

Parcelní číslo: 6601/1     6601/2 

Výměra (m2):  3641     12712 

Katastrální území: Frýdek 634956   Frýdek 634956 

Číslo LV:  113     113 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM     DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: orná půda    orná půda 

 

Vlastnické právo obou parcel: 

Jméno      Adresa: 

Sadbet, s. r. o.     Baška 79, Baška, 739 01 

Ing. Arch. Eduard Skuherský   Radniční 2, Frýdek-Místek, Frýdek, 738 01 

Stavoservis AB, s. r. o.   Těšínská 1114, Frýdek-Místek, Frýdek, 738 01 

 

Způsob ochrany nemovitosti:    Způsob ochrany nemovitosti: 

Zemědělský půdní fond    Zemědělský půdní fond 

 

Seznam BPEJ:     Seznam BPEJ 

BPEJ-62113 Výměra – 3641    BPEJ-62113 Výměra – 12712 

 

Omezení vlastnického práva:    Omezení vlastnického práva: 

Věcné břemeno (podle listiny)   Nejsou ev. žádná omezení 

 

Jiné zápisy:      Jiné zápisy: 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.   Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

 

Další dotčené parcely: 6601/3 6604, 6602/2, 6602/1, 6598/5 
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3.5 LIMITY ÚZEMÍ 

 

 Celá část území kromě protnutí plochou PV (kde je plánovaná místní komunikace) se 

nachází dle územního plánu v zóně BI, což znamená plochy bydlení v rodinných domech – 

městské a příměstské. 

 

Plochy BI 

Hlavní využití: 

Plochy jsou určeny převážně pro bydlení v rodinných domech, případně pro občanské 

vybavení a veřejná prostranství. 

 

Přípustné využití: 

- stavby rodinných domů, bytových domů (vila domů) 

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

sociální a 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 infrastruktura, 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, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 

trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 

elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody 

- drobná a řemeslná výroba, který svým provozováním a technickým zařízením 

nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižuje kvalitu souvisejícího 

území 
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- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, 

změny ve způsobu užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

- stavby doplňkové ke stavbám hlavním (např. pergoly, skleníky, zimní zahrady, altány, 

bazény apod.) dle § 21, odst. 5, 6 a 7 vyhl. o obecných požadavcích na využívání 

území 

- stavby a úpravy na vodních tocích 

 

 

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, pneuservisy 

 

 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- max. podlažnost 2 NP a obytné podkroví, bytové domy (vila domy) max 2 NP a 

obytné podkroví nebo 3 NP bez obytného podkroví 

- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max 0,50 

 

 

 

Plochy PV 

Hlavní využití: 

 Plochy jsou určeny pro veřejná prostranství – místní komunikace, náměstí apod. 

 

 

 



Bakalářská práce 

25 

Přípustné využití: 

- plochy veřejně přípustné – chodníky, náměstí 

- drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací do 100 m2 provozní 

plochy 

- prvky drobné architektury a mobiliáře, veřejná WC 

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury 

- stavby komunikací funkční skupiny D2 

 

Nepřípustné využití: 

- jakékoliv jiné stavby 

Podmínky prostorového uspořádání ochrany krajinného rázu nejsou stanoveny. 

 

Další limity jako například ochranná pásma jsou znázorněny ve výkresu číslo 5 – 

Limity území. Jsou zde znázorněna všechna ochranná pásma inženýrských sítí a plánované 

trafostanice a to v rozsahu: vodovodní vedení OP 3 m, kanalizace OP 3 m, plynovod OP 3 m, 

vedení VN OP 2 m, trafostanice OP 20 m ode zdi trafostanice. Všechny stavby jsou navrženy 

15 m od odvodňovacího příkopu. 
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4 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRHU 

 

4.1 ZASTAVOVACÍ PLÁN 

 

VARIANTA A 

 Navržená varianta je myšlena jako doplnění stávající výstavby individuálního bydlení, 

kde převažuje zástavba rodinnými domy. Také proto se v návrhu nerealizovala možnost 

navržení bytových domů nebo řadových domků a obsahuje pouze zástavbu za použití 

izolovaných rodinných domů a to dvou velikostí. 

Celkem tento návrh počítá s dvanácti rodinnými domy – 3 typu RD-A a 9 typu RD-B, 

kdy RD-A je rodinný dům větší velikosti s počítaným počtem podlaží 1+1 pro pětičlennou 

rodinu a typ RD-B je podlažně stejný, ale menších rozměrů. V návrhu jsou také uvedeny 

možné příklady rodinných domů, avšak možnosti různých typů jsou nepřeberné a výsledný 

výběr bude ponechán na uživateli. 

Tato varianta počítá se zrušením jedné z komunikací dle územního plánu obce a 

vedení některých inženýrských sítí bylo vzhledem k územnímu plánu obce mírně upraveno. 

Návrh počítá s vedením VN a umístěním trafostanice v řešeném území. Zde byla zohledněna 

konzultace s elektrotechnikem ČEZ. Přesné rozmístění staveb, vzrostlé zeleně, komunikací a 

veřejné zeleně je řešeno na výkrese číslo 2 – Urbanisticko-architektonický návrh-A. 

 

VARIANTA B 

 Navržená varianta je opět myšlena jako doplnění stávající výstavby individuálního 

bydlení s vytvořením uzavřené bytové zóny. V návrhu nerealizovala možnost navržení 

bytových domů nebo řadových domků a obsahuje pouze zástavbu za použití izolovaných 

rodinných domů a to dvou velikostí. Celkem tento návrh počítá s 9 rodinnými domy – 4 typu 

RD-A a 5 typu RD-B, kdy RD-A je rodinný dům větší velikosti s počítaným počtem podlaží 

1+1 pro pětičlennou rodinu a druhý typ RD-B je podlažně stejný, ale menších rozměrů. 

V návrhu jsou rovněž uvedeny možné příklady rodinných domů, avšak možnosti růstných 

typů jsou nepřeberné a výsledný výběr bude ponechán na uživateli. 

 Celá koncepce této varianty vychází spíše z bydlení příměstského typu, má větší 

parcely a zaručuje lepší intimitu uživatelů. Je zde navržen centrální prostor v podobě malého 

náměstí, kolem kterého je umístěna většina rodinných domů a tím se dosahuje většího 

soukromí oproti ostatní zástavbě. Tento návrh však nerespektuje navrženou změnu 
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v dopravním řešení komunikací v územním plánu obce a vytváří si vlastní koncepci. Počítá se 

zachováním stávajících komunikací a jejich modernizací. 

Přesné rozmístění staveb, vzrostlé zeleně, komunikací a veřejné zeleně je řešeno na 

výkrese číslo 3 – Urbanisticko-architektonický návrh-B. 

 

VÝBĚR VARIANTY A – ZDŮVODNĚNÍ 

 Po zpracování všech různých aspektů obou variant jsem dospěl k výběru varianty A. 

Obě varianty se do stávající zástavby hodí a každá má své výhody i nevýhody, v konečném 

součtu však lépe vychází varianta A. Varianta A má lepší dopravní obslužnost, řešení se řídí 

stávajícím návrhem územního plánu obce Frýdek-Místek v otázkách dopravní situace a jen 

lehce pozměňuje vedení některých inženýrských sítí. V této variantě je také daleko lepší 

využití celé plochy řešeného území s větším počtem navržených rodinných domů. Větší počet 

rodinných domů řeší daleko více problém nedostatku zástavby pro bydlení, která je díky 

nedaleko nově zprovozněné automobilce Hyundai ještě více nedostatková. Z hlediska 

stávající zástavby a po bytové a ekonomické stránce obce je varianta A mnohem více 

vyhovující než varianta B. 

 

4.2 REGULAČNÍ PRVKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ 

 

 Územním plánem je stanovená maximální podlažnost 2 NP a obytné podkroví, bytové 

domy (vila domy) max. 2 NP a obytné podkroví nebo 3 NP bez obytného podkroví a dále pak 

koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50. Žádné další ustanovení se v územním plánu 

obce nenachází. Velikosti parcel jsou na výkrese číslo 7 – Zastavovací plán území. Minimální 

vzdálenost RD od hranice pozemků je 3,5 m, v případě, že se nevyskytují okna obytných 

místností, jsou dovoleny 2 m. Všechny navržené RD musí být minimálně 4 m od okraje 

pozemků, protože je takto stanovena nová stavební čára. Odstupy garáží od hranic pozemků 

musí být minimálně 5 m. Střechy rodinných domů jsou navrženy jako šikmé v úhlu sklonu 

35°- 45°, střechy jsou typu sedlového. Vzhledem k okolní zástavbě a zástavbě navržené se 

doporučuje další projektované objekty navrhnout stejného typu. 
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4.3 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ZVOLENÉ VARIANTY A 

 

 Řešení území v lokalitě „Nové Dvory“, které je navrženo pro zástavbu rodinnými 

domy, bude přístupné ze tří místních komunikací na parcelách 6602/1, 6604, 6602/2 a 6601/3 

a dalšími dvěma navrženými komunikacemi. Vyjmenované komunikace pak dále navazují na 

silnice I/477 a I/648 jak lze vyčíst z výkresu číslo 1 – Situace širších vztahů. 

 

- Silniční komunikace 

 Konstrukce vozovky bude provedena jako středně nosná konstrukce s asfaltovým 

krytem. Podélný sklon komunikací vychází ze členění terénu. Příčný sklon bude proveden 

střechovitě nebo jednostranně se spádem do 2,5 %. Obrubník bude betonový, v místech 

sjezdů k rodinným domům bude snížený. Poloměry oblouků zatáček budou 6 m. Velikosti 

rozhledových trojúhelníků se stanoví dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, na ploše 

vymezeného rozhledového trojúhelníku nesmí být žádné překážky vyšší než 0,7 m jako 

například stromy, zídky či ploty. 

 V návrhu počítáme s realizací pouze komunikace, která vede středem území mezi 

rodinnými domy a navazuje na stávající komunikaci podél odvodňovacího příkopu, jedná se o 

komunikaci obousměrnou kategorie MO7 s celkovou šířkou 5 m mezi betonovými obrubníky. 

Je napojena z jedné strany na stávající komunikaci parcelního čísla 6602/3, která projde 

rekonstrukcí zahrnutou v ekonomických nákladech studie, z druhé strany pak na obcí 

navrženou komunikaci procházející skrz řešené území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – komunikace na 6601/3 
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 V řešeném území je navržena obytná zóna kvůli bezpečnosti, rychlost je zde snížena 

na 20 km/h. Celkové rozvržení komunikací, směrů, obytné zóny, chodníků a dalších 

dopravních nařízení je patrné na výkrese číslo 9 – Návrh dopravního řešení. 

 

- Komunikace pro pěší 

Komunikace pro pěší jsou navrženy jednostranně podél místních komunikací. Povrch 

komunikací pro pěší je navržen ze zámkové dlažby s uložením do štěrkového lože, jejich šířka 

je 1,5m. Příčný spád je navržen 2% jednostranně s odvedením dešťové vody do přidruženého 

zeleného pásu, podélný sklon je totožný se sklonem přiléhajících komunikací. Při realizaci je 

nutno dbát na snížení obrubníků v místech křížení s komunikacemi s ohledem na pohyb osob 

se sníženou pohyblivostí dle vyhlášky 369/2001 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

- Parkování motorových vozidel 

Parkovací místa nejsou součástí návrhu, protože u každého rodinného domu se počítá 

s parkováním na jednotlivých parcelách, přímo na navržených zpevněných plochách nebo 

v garážích u rodinných domů. 

 

- Hromadná doprava 

Poblíž řešeného území se nachází dvě zastávky MHD, z nichž jedna je ve vzdálenosti 

asi jednoho kilometru od východního rohu řešeného území a druhá je v optimální docházkové 

vzdálenosti do 400m od západního konce řešené oblasti. 

 

4.4 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU A KANALIZACE 

 

- Zásobování pitnou vodou 

Návrh počítá s řešením zasíťování vodovodem, které je uvedeno v územním plánu 

obce Frýdek-Místek. Územím mají vést čtyři hlavní páteřní řády obecního vodovodu a to 

v rozměrech 2x DN 200 a 2x DN 100 jejich rozmístění je zaznačeno na výkrese číslo X – 

Technická infrastruktura. V návrhu je jeden vodovodní řád, zbytek objektů je připojen 

přípojkami na již zmíněné páteřní řády. Navržený řád je DN 100 a napojuje se na páteřní řád 

DN200, přípojky jsou pak DN 32. Napojení jednotlivých domů se provede podle potřeby 

navrtávkami. Dle zákona číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
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potřebu je stanoveno pro vodovodní řády do DN 500 ochranné pásmo 1,5 m. Rozmístění 

všech řádů a přípojek je na výkrese číslo 8 – Návrh technické infrastruktury. 

 

-Orientační výpočet potřeby pitné vody je uveden v příloze č. 6 

 

- Kanalizace 

V řešeném území se počítá s návrhem územního plánu obce, který obsahuje tři 

kanalizační řády procházející blízko nebo v řešeném území všechny o rozměru DN 300. Jedná 

se o kanalizaci jednotnou, tzn. odvod vod splaškových i dešťových jediným potrubím. 

Kanalizace se dále napojuje na hlavní sběrný řád a odvádí se do městské ČOV umístěné 

v obci Sviadnov. Návrh počítá s navržením jednoho kanalizačního řádu pouze splaškové 

kanalizace o rozměru DN 200. Odvod dešťové vody z pozemků stavebních parcel bude řešen 

drenáží se zaústěním do vsakovací jímky na každém pozemku. Řešené přípojky jsou navrženy 

s vlastní čistící šachtou dimenze DN 150. 

Dle zákona číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je 

stanoveno pro vodovodní řády do DN 500 ochranné pásmo 1,5 m. Rozmístění všech řádů a 

přípojek je na výkrese číslo 8 – Návrh technické infrastruktury. 

 

- Orientační výpočet množství vod je uveden v příloze č. 7 

 

4.5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

 

- Zásobování plynem 

V řešené lokalitě je poměrně dobrá distribuční síť STL, součástí návrhu však není 

zasíťování lokality obecním plynovodem. Způsobem vytápění rodinných domů jsou navržena 

tepelná čerpadla a současně se bude elektřina také používat na vaření, aby se dosáhlo úspory 

pro uživatele díky levnějšímu tarifu. Dodatečné připojení na obecní plynovod je možno řešit 

individuálně dle přání uživatelů. 

 

- Zásobování elektrickou energií 

V řešeném území se nachází vzdušné vedení NN, je však kapacitně nedostačující pro 

danou lokalitu a navíc vzdušné vedení se již nenavrhuje (jen v nezbytných případech), 

preferuje se podzemní vedení. V dané lokalitě je dle ÚP plánované vedení VN a umístění 
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trafostanice, po konzultaci s technikem se návrh vedení posunul do okrajové části území a 

trafostanice byla umístěna v západní části území u mostku. Jedná se o vedení VN 22Kv, které 

vede do trafostanice a průběžně pokračuje dále, od trafostanice pak na zasíťování vedou dvě 

smyčky NN 0,4kV AYKY. Vedení přes most bude provedeno v ocelových chráničkách. 

Trafostanice je navržena kiosková UK 3191. 

 

-Orientační výpočet potřeby elektrické energie je uveden v příloze č. 4 

 

4.6 SPOJE 

 

Telekomunikace nejsou součástí návrhu, budou v řešeném území zajištěny firmou O2 

Telefónica, a.s. V řešeném území bude navržena síť datových kabelů v souladu s navrženými 

inženýrskými sítěmi a s co nejmenším počtem křížení v plochách komunikace pro pěší. 

Přípojný bod pro datové kabely se nachází v severozápadním rohu území. 

 

4.7 VEŘEJNÁ ZELEŇ 

 

V řešeném území se nenachází žádná vzrostlá zeleň, pouze několik keřů a 

odumírajících stromů. 

Obr. 6 – pohled na území ze SV na SZ 



Bakalářská práce 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 7 – pohled na území z JZ na SZ 

 

V rámci návrhu je počítáno se zazeleněním každé parcely několika vzrostlými stromy. 

Stromy se musí usadit tak, aby byly mimo vedené sítě a přípojky. V prostorách veřejné zeleně 

se doporučuje vysadit pouze okrasné keře a květiny neboť v těchto místech je vedeno velké 

množství inženýrských sítí, taktéž se plánuje zde umístit lavičky možné je i hřiště pro děti.  

Zazelenění stavebních parcel je pak na každém uživateli. 

 

4.8  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A MOBILIÁ Ř 

 

- Veřejné osvětlení 

Na daném území se nenachází žádné veřejné osvětlení, návrh nezahrnuje jeho 

rozmístění v řešeném území, počítá s tím, že obec zavede veřejné osvětlení podél navrhované 

komunikace vedoucí skrz celé území a při té příležitosti doplní lampy i v dalších místech 

řešeného území. Všechny lampy by od sebe měly být vzdáleny přibližně 30 m a jejich výška 

má být cca 5 m. 

 

- Mobiliář 

Na řešeném území mohou být umístěny mobiliářové prvky jako například odpadkové 

koše, lavičky pro odpočinek a relaxaci apod. Návrh mobiliářových prvků není zahrnut do této 

územní studie. 
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5 POPIS RODINNÝCH DOMŮ 

 

Návrh rodinných domů v řešeném území je pouze informativní. Pro návrh byly 

použity dva typy rodinných domů typ RD-A a typ RD-B. Jednotlivé typy jsou na území 

rozmístěny vzhledem k velikostem a uspořádání navržených parcel v počtu RD-A třikrát a 

RD-B devětkrát. Oba typy rodinných domů jsou katalogové projekty firmy Euroline. Jejich 

dispozice a pohledy jsou detailně znázorněny na výkrese číslo 10 – RD typ A a výkrese číslo 

11 – RD typ B + garáž. 

 

- Charakteristika RD-A (Dominant115) 

DOMINANT 115 je dům pro bydlení pěti až šestičlenné rodiny, poschoďový s 

obytným podkrovím bez suterénu. Velkou výhodou je vestavěná garáž s přímým vstupem do 

objektu, komunikační prostory jsou řešené dvěma vstupy: hlavním a vedlejším. Dále je zde 

pracovní vstup ze zahrady a vstup z garáže. Dispoziční řešení vhodně rozděluje denní a noční 

část domu. Společenské prostory jsou řešené jako otevřený velkoprostor s halou schodiště, 

výhodou je možnost variabilního přístupu na terasu.  Podkroví je řešené jako noční část domu 

a splňuje nároky na funkční a komfortní bydlení, ložnice rodičů je řešená se samostatným 

šatníkem a koupelnou rodičů. Toto řešení reflektuje na požadavky náročnějších klientů a na 

moderní trendy bydlení, splňuje nároky a požadavky kvalitního bydlení při technicky 

promyšleném řešení a ekonomické efektivnosti výstavby 

 

Parametry RD-A 

Obytné místnosti: 4   Zastavěná plocha: 110,3 m2  Obestavěný prostor: 653,4m3 

 

Celková užitková plocha: 143,5 m2    Celková obytná plocha: 80,8 m2 

 

Předpokládaná spotřeba energie za rok: 90 kWh/m2      Výška hřebene střechy: 7,65 

 

Sklon střechy: 38°        Podlahová plocha: 143,5 m2 
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   Obr.8 –rodinný dům typu RD-A (Dominant115)  

 

 

- Charakteristika RD-B (Aktuál 20) 

AKTUÁL 20 je poschoďový dům s obytným podkrovím bez podsklepení. Zajímavostí 

tohoto domu je velmi malá zastavěná plocha, která umožňuje osadit objekt i na velmi malé 

stavební parcely.  Levá fasáda objektu umožňuje osadit rodinný dům co nejblíže ke hranici 

parcely, dobrý poměr mezi užitkovou plochou a malým obestavěným prostorem umožňuje 

tento dům postavit s minimálními investičními náklady. Dokonce i přes malé rozměry 

poskytuje bydlení čtyřčlenné rodině. Dům splňuje všechna kriteria i pro objekty rekreačního 

charakteru, po malých technických úpravách je možné zrealizovat objekt jako dvojdům 

použitím normálního a zrcadlového řešení, v návrhu se počítá s alternativou přistavěné 

garáže. 
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Parametry RD-B (Aktuál 20) 

 

Obytné místnosti: 4          Zastavěná plocha: 60,5 m2 

 

Zastavěná plocha s přistavěnou garáží: 78,9 m2 

 

Obestavěný prostor: 356,2 m3      Celková užitková plocha: 85,1 m2 

 

Celková obytná plocha: 49,9 m2 

 

Předpokládaná spotřeba energie za rok:  108 kWh/m2   Výška hřebene střechy:  7,4 

 

Sklon střechy: 38°       Podlahová plocha:  85,1 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Obr. 9 – rodinný dům typu RD-B (Aktual 020) 
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6 VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ NÁRO ČNOSTI 

VYBRANÉ VARIANTY 

 

- Výpočet je proveden pomocí ukazatele průměrné orientační ceny na měrnou a účelovou 

jednotku ÚRS Praha, a.s. 

 

- Náklady na komunikace  

Jsou zde náklady na provedení živičné komunikace, plochy pro pěší zámkové dlažby a 

plochy příjezdů a chodníků k rodinným domům. 

Položka Množství Jedn. cena Náklady 

Živičná komunikace 530 [m2] 3236 1 715 080 Kč 

Komunikace pro pěší 855[m2] 773 661000 Kč 

Příjezdy k RD 321 [m2] 773 250 000 Kč 

Chodníky k RD 83,5 [m2] 773 65 000 Kč 

Celkem 2 691 000 Kč 

Tab. 4 – Náklady na komunikace 

 

- Náklady na vedení trubní dálková i přípojná  

Jsou zde započítány náklady na jeden vodovodní řád DN 100, jeden kanalizační řád 

DN 300 a dále pak všechny přípojky k RD, jak kanalizační, tak vodovodní, v ceně jsou 

započítány i příslušné objekty (vstupní a revizní šachty apod.). 

Položka Množství Jedn. cena Náklady 

Vodovodní řád DN 100 – plast 100 [m] 9268 926 800 Kč 

Kanalizační řád DN 300 – kamenina 100 [m] 7409 740 900 Kč 

Přípojky vodovodní DN 32 124 [m] 9268 1 150 000 Kč 

Přípojky kanalizační DN 150 123 [m] 8235 1 013 000 Kč 

Celkem 3 830 700 Kč 

Tab. 5 – Náklady na vedení trubní dálková i přípojná  

 

- Náklady na elektrické vedení  

Jsou zde započítána dvě smyčky vedení nízkého napětí, které zasíťuje celé řešené 

území. Dále pak vedení přípojná ke všem RD a kompletní trafostanice postavená na klíč. 
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Položka Množství Jedn. cena Náklady 

Vedení nízkého napětí 448 [m] 671 301 000 Kč 

Vedení nízkého napětí – přípojky 105 [m] 434 46 000 Kč 

Trafostanice UKL 3119   1 300 000 Kč 

Celkem 1 650 000 Kč 

Tab. 6 – Náklady na elektrické vedení  

 

- Náklady na osazení zeleně  

Návrh počítá se zasazením cca 27 vzrostlých stromů, za jeden je počítána přibližná 

cena i s prací 3500 Kč. Dále se počítá se zazeleněním veřejných ploch a se zasazením 

okrasných keřů, v projektu je na tyto práce odhadnutá cena 70 000 Kč. Celkem jsou tedy 

náklady na osazení a úpravy zeleně 165 000 Kč. 

 

- Náklady na stavbu rodinných domů  

V projektu jsou navrženy dva typy rodinných domů typ RD-A a typ RD-B. Stavby 

byly vybrány jako katalogové domy postavené na klíč na stránkách www.euroline.cz. Jejich 

ceny jsou firmou Proline stanoveny na 3 281 745 Kč a 1 830 100 Kč, v cenách je zahrnuta 

kompletní stavba RD na klíč i projektová dokumentace. 

 

RD-A (Dominant 115)� 3x 3 281 745    = 9 845 235 Kč 

RD-B (Aktual 020+garáž)� 9x(1 830 100+388 000)  = 19 962 900 Kč 

Cena za rodinné domy celkem       = 29 808 135 Kč 

 

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 

Náklady na komunikace       2 691 000 Kč 

Náklady na vedení trubní dálková i přípojná    3 830 700 Kč 

Náklady na elektrické vedení      1 650 000 Kč 

Náklady na osazení zeleně          165 000 Kč 

Náklady na stavbu rodinných domů    29 808 135 Kč 

Projektové a inženýrské práce (2-3%)       700 000 Kč 

Rezerva (5-10%)       2 100 000 Kč 

 

CELKEM ZAOKROUHLENO    43 500 000 K č 
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7 ZÁVĚR 

 

Cílem Bakalářské práce bylo vytvořit Územní studii návrhu uspořádání zástavby 

rodinnými domy v lokalitě „Nové Dvory“ ve Frýdku-Místku. Použité podklady pro 

vypracování byly vesměs podány Magistrátem Statutárního města Frýdek-Místek, dále pak 

byly využity materiály získané v období čtyřletého studia. 

 V první části textu Bakalářské práce jsou uvedeny hlavně okolnosti, vztahy, stav a 

všechny souhrnné informace širokého okolí lokality. Je zde celkový popis obce Frýdku-

Místku od jeho historie přes současný stav až do možného vývoje území. 

 V další části se seznamujeme s řešeným územím a jsou zde navrženy dvě 

architektonicko-urbanistické varianty s možným řešením zástavby. Byla vybrána jedna, 

nejvíce se hodící do této lokality, následně byla pečlivě rozpracována a nakonec byl proveden 

teoretický propočet nákladů. 

  Realizací této varianty se kvalitně využije řešené území a zároveň by bylo poskytnuto 

kvalitní bydlení pro budoucí rozvoj této lukrativní lokality. Také navržená varianta zapadá do 

okolní výstavby a neničí její ráz, má dobrou dopravní obslužnost i dostupnost. Již nyní se 

projevuje zvýšená poptávka po kvalitním individuálním bydlení a tento trend by měl i nadále 

růst. 
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