
 
VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územní studie části lokality ,,Sokolovská,, v 

Českém Těšíně 

 

Urban study of the part of the locality ,,Sokolovská,,  in 

Český Těšín 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Student:                                     Bc.  Pavel Kohut 

Vedoucí diplomové práce:                     Ing. Rostislav Walica 

 

 

Ostrava 2010 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

  

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

V Ostravě dne 30. listopadu 2010 

                                                                                                ………………………………

                                                    podpis studenta 



 

 

Prohlašuji, že 

 

 byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

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

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

školní dílo.  

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

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 

35 odst. 3).  

 souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové 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 – diplomovou 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 30. listopadu 2010 

                                                                                                ………………………………

                                                    podpis studenta 



 

 

Anotace 

 

Kohut, P. : Územní studie části lokality ,, Sokolovská,, v Českém Těšíně, Ostrava, Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra městského inženýrství, 2010, 

Diplomová práce, Vedoucí : Ing. Rostislav Walica, 56 stran 

      Úkolem této diplomové práce bylo vhodně navrhnout využití zóny Sokolovská 
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zástavby bytovými domy, včetně návrhu technické infrastruktury a dopravního řešení a to 
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kladen především na atraktivitu bydlení v této lokalitě a napojení zástavby na technickou 

infrastrukturu. 
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1. Úvod 

 

      Cílem této diplomové práce je návrh územní studie zóny Sokolovská v Českém Těšíně 

a na základě platných podkladů vytvoření urbanisticko – architektonického návrhu 

uspořádání zástavby, včetně návrhu technické infrastruktury a dopravního řešení a to ve 

více variantách.  

      Předmětná zóna je navrţena pro hromadné bydlení a její celková plocha činí 12,96 ha. 

V současné době není ţádnou významnou lokalitou na území města, ale v budoucnu by 

měla přispět k rozvoji města díky kvalitnímu bydlení a centru kaţdodenní rekreace. Tento 

návrh má pomoci najít nejvhodnější vyuţití řešené lokality a svým charakterem především 

zlepšit podmínky bydlení ve městě Český Těšín. 

      Město Český Těšín najdete ve východním výběţku České republiky, asi 50 km 

východně od města Ostravy.  Nachází se na levém břehu řeky Olše, na hranici České 

republiky a Polska. Vzniklo v roce 1920 rozhodnutím velvyslanecké konference o 

rozdělení sporného  území Těšínska.  Na ploše 3 381 ha zde ţije 25,5 tis. obyvatel. Město 

je jedním z nejvýznamnějších a nejfrekventovanějších hraničních přechodů do Polské 

republiky. [1] 

 

 

 

    Obr. 1 Logo města Český Těšín [2]  
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1. Územní plánování 

 

      Činnost, která řeší funkční vyuţití území, stanovuje zásady její organizace a zároveň 

věcně i časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.  

      Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a 

kulturních hodnot v území, s ohledem na péči o ţivotní prostředí a ochranu jeho 

nejdůleţitějších sloţek – půdy, vody a ovzduší. 

      Územní plánování vychází z poznatků přírodních, technických a společenských věd, z 

vlastních průzkumů, rozborů řešeného území a z dalších podkladů, které byly pro řešené 

území zpracovány. [12, 14, 15] 

 

2.1.1 Cíle územního plánování 

 Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udrţitelný 

rozvoj území, spočívající ve vyváţeném vztahu podmínek pro příznivé ţivotní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel území,  

který uspokojuje potřeby současné generace, aniţ by ohroţoval podmínky ţivota 

generací budoucích. 

 Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udrţitelný rozvoj území soustavným a 

komplexním řešením účelného vyuţití a prostorového uspořádání území s cílem 

dosaţení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 

území. Za tímto účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

 Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i 

soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území 

a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních 

předpisů. 

 Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a 

civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou sloţku prostředí 

ţivota obyvatel a základ jejich totoţnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro 
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hospodárné vyuţívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území 

a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na 

potenciál rozvoje území a míru vyuţití zastavěného území. 

 V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, 

zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těţbu 

nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu, pro sniţování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší 

podmínky jeho vyuţití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické 

stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. 

 Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu 

způsobem, který neznemoţní jejich dosavadní uţívání
1
. 

 

2.1.2 Úkoly územního plánování 

 Úkolem územního plánování je zejména 

o zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty 

o stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s 

ohledem na hodnoty a podmínky území 

o prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 

provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné 

zdraví, ţivotní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné vyuţívání 

o stanovovat urbanistické, architektonické a estetické poţadavky na vyuţívání 

a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, 

uspořádání a řešení staveb 

o  stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro 

umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 

území 

o stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

                                                 

1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), část třetí územní 

plánovaní - § 18 Cíle územního plánovaní 



 4 

o vytvářet v území podmínky pro sniţování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým 

způsobem 

o vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých 

hospodářských změn 

o stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 

bydlení 

o prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání 

prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území 

o vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

o určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

o vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů
 
 

před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, 

pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 

o regulovat rozsah ploch pro vyuţívání přírodních zdrojů 

o uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního 

plánování a ekologie a památkové péče 

 

 Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, 

zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyváţený vztah územních 

podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost 

společenství obyvatel území. Jeho součástí je posouzení vlivů na ţivotní prostředí a 

posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán 

ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil
2
. 

 

2.2. Urbanismus 

 

      Je architektonická disciplína, jejímţ základním cílem není navrhovat jednotlivé domy, 

ale projektovat celé sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a vyváţené celky. Zabývá 

se regulací a tvorbou vývoje měst, venkovského osídlení a také krajiny. Jeho snahou je 

                                                 

2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), část třetí územní 

plánovaní - § 19 Úkoly územního plánovaní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesnice
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směřování k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, 

udrţení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem zajistit udrţitelný 

rozvoj.            

      Jako součást územního plánování vyšších celků vychází ze společenských a estetických 

poţadavků, materiálních, technických a ekonomických podmínek. Zahrnuje však například 

i hlediska sociologická a psychologická. [12, 13] 

 

2.3. Územní studie 

 

      Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje moţné varianty řešení vybraných 

problémů a úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území,  jako například 

veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně 

ovlivňovat nebo podmiňovat vyuţití a uspořádání území nebo jejich částí.  

      Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdyţ je to uloţeno územně plánovací 

dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její 

obsah, rozsah, cíle a účel. 

 Územní studie se zpracovávají zpravidla pro území, u nichţ došlo k výrazné potřebě 

řešení vybraných problémů. Obsah územní studie se stanovuje v návaznosti na její další 

plánované vyuţití například jako podklad pro pořízení nebo změnu územního plánu 

sídelního útvaru. [12, 15] 

 

2.4. Územní zóna 

 

      Urbanistická sídelní zóna je vnitřní ucelenou součástí sídelního útvaru – města. Bývá 

územně vymezena vţdy jiţ ve městě a jeho územním plánu. Můţe být městská, venkovská 

nebo můţe zahrnovat jen určitý krajinný prvek jako například zóna rekreace. Její základní 

funkční, hmotový, provozní nebo společensko – sociální provozní charakter má pokaţdé 

vycházet z respektování širších územních podmínek sídla nebo krajinné soustavy. 
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      Funkční vymezení území zóny závisí na hlavní náplni funkční sloţky. Základními 

sloţkami jsou bydlení, občanské vybavení, výroba či zaměstnání nebo rekreace. Podle 

převaţujícího charakteru se území zóny dělí na obytné, občanského vybavení, rekreační, 

výrobní nebo smíšené. Jakákoliv územní zóna má ještě celou řadu doplňujících funkčních 

sloţek, jako jsou doprava, inţenýrská infrastruktura, zeleň nebo rekreace. [11] 

 

2.5. Obytná zóna 

 

      Obytná zóna je oblast, ve které pobytová funkce značně převládá nad funkcí ostatní. 

Skládá se z jedné nebo více obytných ulic a zklidněných ploch. Optimálním řešením 

obytné zóny je, skládá – li se pouze ze stavebně upravených obytných ulic a zklidněných 

ploch.  

      Vjezd do této zóny není omezen. Její poloha v sítí městských komunikací a organizace 

dopravy v obytném souboru by měla odradit všechna vozidla od zbytného průjezdu 

obytnou zónou. 

      Obytné zóny jsou situovány zpravidla v obytných souborech mimo obchodní centra 

měst. [11] 

 

2.6. Bytový dům 

 

      Stavba pro bydlení, ve které převaţuje funkce bydlení, s čtyřmi a více byty, které jsou 

přístupné z domovní komunikace se společným hlavním vstupem, případně hlavními 

vstupy z veřejné komunikace. [29] 

 

2.7. Byt 

 

      Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje poţadavky na trvalé bydlení a je k tomuto 

účelu uţívání určen. Stavebně technické uspořádání a vybavení bytu zahrnuje příslušenství, 

odpovídající poţadavku trvalého bydlení a společné uzavření celého bytu. [29] 

 



 7 

3. Charakteristika řešené lokality 

 

3.1 Základní údaje a podklady 

 

      Úkolem této územní studie je navrhnout vhodné vyuţití lokality Sokolovská v  Českém 

Těšíně a zároveň vytvořit návrh uspořádání zástavby včetně jejího technického vybavení.      

      Základními podklady pro tuto studii jsou platný územní plán (ÚP) města Český Těšín a 

strategický plán rozvoje města Český Těšín pro období let 2008 - 2013 zpracováný 

společností EC Consulting a.s. v roce 2008. Tato společnost se zabývá strategickým 

a rozvojovým plánováním, projektovým řízením a ekonomickým poradenstvím. Dalšími 

důleţitými podklady byly internetové stránky města Český Těšín (www.tesin.cz) a 

potřebné vyhlášky a nařízení města.  

      Mapové podklady tvoří digitální katastrální mapu města Český Těšín, mapu funkčního 

vyuţití území města Český Těšín a mapy z Územního plánu města Český Těšín (doprava, 

energetika a spoje, vodní hospodářství). Důleţitými podklady jsou také výškopis, 

polohopis a ortofotomapa řešeného území. [1, 6] 

 

3.2 Širší vztahy 

 

      Město Český Těšín leţí na východním okraji České republiky v Moravskoslezském 

kraji.  

      Vzhledem ke své poloze je významnou křiţovatkou dopravních tras. Přímé spojení je 

do okolních měst Třince, Karviné, Frýdku – Místku a Havířova potaţmo Ostravy. Nejvíce 

frekventovaný je hraniční přechod s Polskou republikou. Poloha města u státní hranice s 

Polskem byla a je významným faktorem ovlivňujícím rozvoj Českého Těšína. Příhraniční 

charakter regionu poskytuje zejména po vstupu sousedních zemí do Evropské unie 

a posléze do schengenského prostoru moţnosti efektivní spolupráce v oblasti průmyslu, 

infrastruktury, ochrany ţivotního prostředí, kulturně - vzdělávací činnosti a turistického 

ruchu.  

http://www.tesin.cz/
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      Důleţitá je i poloha města mezi významnými průmyslovými centry Karvinou a 

Třincem, které nabízejí pracovní příleţitosti obyvatelům Českého Těšína zejména v oblasti 

hornictví a hutnictví. Nezanedbatelná je rovněţ vazba obyvatel Českého Těšína na Ostravu 

v oblasti školství a zaměstnanosti. [1] 

     Docházkové vzdálenosti do centra se pohybují kolem 1 – 1,5 km. Nachází se zde hlavní 

městské místa jako autobusové a vlakové nádraţí, radnice, kino nebo muzeum. 

V bezprostřední blízkosti lokality Sokolovská se nachází domov důchodců, obchodní dům 

Kaufland, nemocnice, divadlo a pošta. Docházkové vzdálenosti těchto staveb se pohybují 

do 500 m.  

      Co se týče polohy řešené lokality Sokolovská v rámci města a její dostupnosti vůči 

centru a důleţitým místům je podrobně znázorněno ve výkresové dokumentaci na výkrese 

č. 1 Situace širších vztahů.  

 

                                                 

Obr. 2 Poloha města Český Těšín v rámci České republiky [1]  

 

3.3 Charakteristika města 

 

      V současné době se Český Těšín skládá ze sedmi částí obce – Českého Těšína, Dolního 

Ţukova, Horního Ţukova, Koňákova, Mistřovic, Mostů a Stanislavic. V roce 1998 se 

oddělila od Českého Těšína městská část Chotěbuz, čímţ vznikla samostatná obec. Město 

je součástí Moravskoslezského kraje, který vznikl v roce 2000 jako samosprávný vyšší 

územně správní celek.  

      Český Těšín je od roku 1960, kdy přišel o statut okresního města, součástí okresu 

Karviná. Okresy slouţí po druhé fázi reformy územní samosprávy z roku 2002 pouze jako 

statistická jednotka a sídlo některých státních institucí a zastupitelství. Kompetence státní 

správy převzaly z okresních úřadů zčásti krajské úřady a zčásti obecní úřady obcí 
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s rozšířenou působností, které jsou menší neţ okresy. Začátkem roku 2007 došlo 

k změnám hranic okresů tak, aby obce s rozšířenou působností spadaly pouze pod jeden 

okres. Do správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Těšín, kde sídlí matriční a 

stavební úřad, spadají dvě obce, Český Těšín a Chotěbuz. [1] 

 

 

Obr. 3 Správní rozdělení Moravskoslezského kraje [1] 

 

3.4 Klimatické podmínky města 

     Podle klimatického členění republiky patří Český Těšín do klimatické oblasti označené 

jako mírně teplé. Podnebí je zde mírně teplé aţ teplé, bohaté na sráţky a roční průměr 

relativní vlhkosti vzduchu se pohybuje kolem 75 %. 

     Průměrná roční teplota je 6,8 °C, přičemţ nejchladněji je v lednu, který má teplotní 

průměr - 2,4 °C a nejteplejší bývá červenec s průměrnou teplotou 18,3 °C. Jedná se o 

nadměrně zavlaţovanou oblast, kde spadne průměrně ročně 1027 mm sráţek. Nejčastěji 

prší v červenci a nejméně v září. V průměru sněţí ročně zhruba 41 dnů a převládající větry 

jsou ze západojihozápadu (31,9%), a ze severoseverovýchodu (20,6%). [2] 
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3.5 Historický vývoj města 

 

      První písemná zmínka o Těšíně je uvedena v listině papeţe Hadriána IV. z 23. dubna 

roku 1155. Jednalo se o hrad Těšín, který byl střediskem hradského obvodu – kastelánie. Z 

podhradí na opevněném ostrohu nad řekou Olší vzniklo město. Městská práva jsou 

bezpečně doloţena k roku 1290, kdy jiţ byl sídelním městem těšínského kníţete Měška I. 

Piastovce, který se stal nejen zakladatelem těšínské linie Piastovců, ale také prvním 

kníţetem sídlícím na těšínském hradě. Vzniklo tak samostatné těšínské kníţectví a město 

Těšín se díky své výhodné poloze na křiţovatce obchodních cest stalo správním a 

obchodním centrem regionu. 

      Samotné město vzniklo v roce 1920 rozhodnutím velvyslanecké konference o rozdělení 

sporného území Těšínska mezi Československo a Polsko. Stanovená hranice probíhala přes 

město Těšín podél řeky Olše, která jej dělila na dvě části. Na území dnešního Českého 

Těšína se nacházela průmyslová čtvrť města Saská kupa, vzniklá na přelomu 18. a 19. 

století. 

      V polovině 19. století sem byla přivedena dráha a vybudováno velké vlakové nádraţí, 

které bylo do roku 1920 hlavním nádraţím města Těšína. 

      Český Těšín se v prvním období své samostatné existence vyvíjel jako moderní 

městské centrum nejvýchodnějšího cípu českých zemí, jako město poloţené sice značně 

excentricky na samých hranicích státu, avšak těţící ze svého správně administrativního 

určení a polohy ţelezničního uzlu. 

      Český Těšín nebyl zatíţen jednostrannou vazbou na některé odvětví výroby jako 

mnohá nedaleká hornická a hutnická města, hospodářské aktivity byly zaměřeny převáţně 

na spotřebu vysoce koncentrovaného obyvatelstva a nejbliţšího okolí a na značně 

rozsáhlou terciární sféru. Město tak skýtalo solidní základ pracovních příleţitostí a 

společenského uplatnění vůbec, bylo migračně přitaţlivé a ve svém počátečním stadiu 

rychle rostlo. 

      V říjnu 1938 byl po ultimátu polské vlády Český Těšín obsazen polskými vojsky a 

přičleněn k polskému Těšínu. Po poráţce Polska v roce 1939 byl spolu s polskou částí 

připojen k Německu. Ustupující polská vojska tehdy vyhodila do povětří most přes Olši. 
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      Přestoţe přímo v Českém Těšíně neproběhly válečné operace, zachycují statistiky 

poměrně hodně válečných škod. Z veřejných budov byly zničeny vodárna a plynárna, 

vydrancováno bylo vnitřní zařízení nemocnice, tiskárny, nádraţí, pošty a dalších podniků. 

Podle úředního hlášení bylo ve městě k 31. prosinci 1947 deset podniků. Ke stejnému datu 

se ve městě nacházelo 351 obchodů a ţivností. Typickým rysem Českého Těšína i po válce 

zůstalo mnoţství škol, kulturních zařízení a spolků. Uţ na podzim roku 1945 bylo zaloţeno 

Divadlo Těšínského Slezska. 

      V roce 1945 byl Těšín znovu rozdělen a mosty na Olši mezi Cieszynem a Českým 

Těšínem se staly nejvýznamnějším hraničním přechodem mezi Československem a 

Polskem. Po roce 1945 nastaly veliké změny také v městské výstavbě Českého Těšína. 

Zpočátku byl zájem soustředěn na opravy stávajících staveb, ale brzy se přistoupilo k 

výstavbě nových objektů a to zejména bytových, jelikoţ poptávka po bydlení ve městě 

byla vysoká. Začalo se uvaţovat o dalších plochách, vzdálenějších od městského centra. V 

roce 1949 byla vypracována studie směrného plánu města, v němţ byla jiţ zahrnuta také 

Svibice, sloučena s městem v roce 1947. Na pokladě této studie byl později vypracován 

územní plán, podle kterého byla po roce 1960 prováděna výstavba města. 

      Stereotypní sídlištní zástavba z 60. aţ 80. let výrazně rozšířila bytový městský fond. V 

osmdesátých letech byl Český Těšín střediskem osídlení obvodního významu. Stal se 

známým zejména jako centrum papírenského a polygrafického průmyslu (výroba sešitů, 

tisk knih). V této době byl také otevřen nový hraniční přechod Český Těšín – Chotěbuz. V 

roce 1990 byla navázána spolupráce s městem Cieszynem v oblasti kultury. [2] 

 

Obr. 4 Znak města Český Těšín [2] 
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3.6 Územní vývoj města 

 

      Nejstarší obydlenou částí města Těšín byla Zámecká hora. Samotné město se vyvíjelo 

pod hradem. Původně se centrum města nacházelo na dnešním Divadelním náměstí, kde 

byl vybudován farní kostel sv. Máří Magdalény.  

      Starý trh byl v 19. století krátkou dobu nazýván Mariánským náměstím, podle sochy 

Panny Marie nacházející se původně před zámkem. V roce 2000 byla socha zrestaurována, 

přičemţ pod třiceti různými barevnými vrstvami byla objevena gotická socha z hutě 

slavného sochaře a architekta Petra Parléře. Na Starém trhu dodnes funguje trţiště. 

      Město bylo ve středověku podél Olše a říčky Bobrovky obehnáno dřevěno - zemními 

valy a palisádou, od jihovýchodu pak valem a příkopem. Za hradbami se nacházel 

dominikánský klášter z druhé poloviny 13. století. V 15. století za valem vzniklo trţiště. 

Pozemek trţiště daroval v roce 1496 kníţe Kazimír II. městu na stavbu nového náměstí a 

radnice. Na počátku 16. století byl Těšín obehnán hradbami.                                  

      Půdorys starého Těšína připomínal svým tvarem hrušku. Hranice města byly ovlivněny 

přírodními podmínkami, Zámeckým vrchem vodními toky, Olší a Bobrovkou. Za 

městskými hradbami se postupně rozvinula předměstí. Tzv. Nové Město vzniklo jiţ v 16. 

století na místě bývalých dominikánských zahrad.  

       Během staletí město Těšín stíhaly četné ţivelné katastrofy a epidemie. K nejničivějším 

patřily poţáry ničící zejména domy, tehdy stavěné převáţně ze dřeva. Po velkém poţáru 

roku 1789, kdy shořelo skoro celé město, došlo k mnohým stavebním změnám. Některé 

uličky byly rozšířeny, farní kostel byl přemístěn do dominikánského kostela a na jeho 

místě byla postavena vojenská kasárna. Městské hradby byly zbourány, coţ otevřelo cestu 

k urbanistickému rozvoji města. Vyšší brána byla odstraněna a její název převzala ulice, 

která spojovala město s Horním předměstím. Po roce 1876 se dominantou Horního náměstí 

stal klášter Milosrdných sester Karla Boromejského.  

      Město proţilo největší rozkvět na přelomu 19. a 20. století, kdy se přeměnilo v moderní 

urbanistický celek. Největší zásluhu na přestavbě města měli tehdejší starostové Johann a 

Leonard Demlové. Za jejich vedení město získalo moderní městskou infrastrukturu. 

Radnice dostala svoji konečnou tvář a bylo postaveno mnoho veřejných budov. Doposud 
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jednopatrovým domům ve městě, zejména na náměstí a hlavních ulicích, byla přistavěna 

další patra a domy byly celkově přebudovány. 

      Hlavní komunikační tepnou města byla vţdy Hluboká ulice. Zároveň byla i hlavní ulicí 

s nejznámějšími obchody a lokály. Uličky mimo centrum vypadaly méně honosně, např. 

Nákladní ulice, ve které se nacházelo centrum výroby a prodeje nábytku, Hrnčířská ulice, 

Bobrecká ulice, Šrotová ulice nebo Horní ulice. 

      V topografii města se odráţely také národnostní a politické tendence obyvatel města, 

které vedly k politickým sporům. V roce 1898 byl v domě na Hluboké ulici zřízen tzv. 

Německý dům, ve kterém sídlily německé organizace. V roce 1901 polští národní činitelé 

otevřeli na Hlavním náměstí Národní dům, ve kterém od 18. století fungovala hospoda a 

hostinec.       

      V místě, na kterém se od středověku nacházel Hlavní most (dnes most Druţby), byl v 

roce 1891 postaven moderní most s ţeleznou mříţovou konstrukcí. V roce 1903 byl 

vybudován druhý most nazvaný Jubilejní (dnes most Svobody). Všechny mosty spojovaly 

centrum města s levobřeţní částí Těšína. 

      V roce 1869 byla na levém břehu postavena dráha a v roce 1871 začalo fungovat nové 

nádraţí. Z tohoto důvodu na levobřeţním území začaly vznikat větší továrny. Od roku 

1911 spojovala nádraţí s centrem Těšína tramvajová doprava.  

      Rozdělení doposud jednotného městského organismu v roce 1920 se podepsalo na 

obou částech Těšína. V polské části, kde zůstaly veškeré veřejné budovy, se situace moc 

nezměnila. Městu Cieszynu trvalo dlouho, neţ si vytvořilo městskou infrastrukturu 

nezávislou na Českém Těšíně.  

      Mnohem větší změny nastaly na levém břehu Olše. Levobřeţní část města připadla po 

rozdělení území Československu. Budovy veřejných institucí zůstaly v polské části města, 

proto musely být v nově vzniklém Českém Těšíně během několika let vybudovány nové 

prostory. Byly postaveny budovy pro úřady státní správy a územní samosprávy, hřbitov, 

poţární zbrojnice, nemocnice a školy nejen české, ale také německé a polské. Vedle jiţ 

existujícího katolického kostela byly postaveny tři evangelické kostely, synagoga a tři 

ţidovské modlitebny. V roce 1929 byla předána do uţívání radnice a v roce 1933 kolem ní 

vzniklo nové náměstí. 
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      Pro občany bylo postaveno mnoho obytných činţovních domů a sídliště rodinných 

domků na Rozvoji. Ve městě vznikly četné závody, přičemţ nejlépe se dařilo firmám a 

podnikům v oboru stavebnictví. Vzniklo také mnoho obchodů a restaurací. Centrem 

společenského a kulturního ţivota se stala kavárna Avion. 

      Po roce 1945 nastaly veliké změny ve výstavbě obou měst. Města se podstatně zvětšila 

díky připojení okolních vesnic. Na předměstích vzniklo několik velkých továren a na 

okrajích měst několik satelitních sídlišť. K výrazným změnám došlo v Českém Těšíně. Na 

místě bývalé továrny na nábytek vzniklo autobusové nádraţí. V centru města byly 

zastavěny volné plochy. V roce 1961 byl postaven nový kulturní dům s divadlem na 

Ostravské ulici. Význam hraničních přechodů v obou městech narůstal. Existující přechody 

byly modernizovány a zároveň byl postaven nový hraniční přechod v Chotěbuzi.  

      V poslední dekádě vedení obou měst věnovalo pozornost a mnoho prostředků, aby se 

městům vrátil jejich původní, reprezentativní vzhled. [2] 

 

3.7 Základní předpoklady rozvoje města 

 

      Město Český Těšín je potřeba vnímat jako stabilizované centrum osídlení, především s 

obytnými, obsluţnými, kulturními a výrobními funkcemi, které je nutno koordinovaně 

rozvíjet s ohledem na vlastní předpoklady řešeného území a širší podmínky regionu včetně 

moţnosti příhraniční spolupráce. 

 

3.6.1 Obyvatelstvo 

      Počet trvale bydlících obyvatel byl k začátku roku 2001 – 26 456, podle  definitivních 

údajů ze sčítání lidu v roce 2001 to bylo 26 429. Vývoj počtu obyvatel po tomto roce je 

nepříznivý. Příčinou poklesu počtu obyvatel je především dlouhodobé záporné číslo 

migrace. Počet vystěhovalých obyvatel výrazně překračuje počet přistěhovalých. Migrace 

směřuje jak do okolních obcí tak i zcela mimo region. 

      Vývoj počtu obyvatel v Českém Těšíně byl v minulosti poměrně specifický, je 

ovlivněn zejména následujícími faktory:  

 

 Polohou v centru Těšínského kníţectví a rozsáhlou migrací do města a regionu, 

především z Haliče a rozdělením historického města po I. světové válce.  
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 Rozvojem těţby uhlí, průmyslu v širším regionu v 19. Století. Nejvýznamnější 

město regionu bylo velikostně předstiţeno řadou okolních měst, jako jsou Karviná 

nebo Třinec. Městu pozůstaly zejména významné kulturní funkce.  

 Omezenou lokalizací bytové výstavby po II. světové válce ve srovnání s jinými 

městy.  

 Velmi vysokou úrovni nezaměstnaností v regionu, tj. ekonomickým tlakem na 

migraci mladých rodin z města.  

 

      Počet obyvatel v Českém Těšíně plynule stoupal aţ do období II. světové války, 

rozdíly je moţno pozorovat u jednotlivých částí města. Mírné zpomalení růstu počtu 

obyvatel v důsledku války v padesátých letech vystřídal růst, který se zastavil po roce 

1991. Tento růst byl z celkového pohledu města poměrně rovnoměrný, nicméně z 

územního hlediska koncentroval obyvatelstvo především do vybraných částí vlastního 

města. [1] 

 

Tab. č. 1: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel Českého Těšína [1] 

Rok 1900 1930 1950 1961 1970 

Počet obyvatel 10 874 17 620 17 036 18 462 18 549 

Rok 1980 1991 2001 2009 2020-25 

Počet obyvatel 22 308 27 641 26 429 25 600 25 000 

 

Tab. č. 2: Vývoj počtu obyvatel Českého Těšína  v posledních letech [1] 

Rok 2002 2003 2004 2005 

Počet obyvatel 26 309 26 184 26 159 26 059 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Počet obyvatel 25 913 25 780 25 633 25 600 

 

3.6.2 Bydlení 

      Ke dni posledního sčítání lidu v roce 2001 bylo na území města Český Těšín evidováno 

celkem 9782 (v roce 1991 to bylo 9734) trvale obydlených bytů. Počet bytů od roku 1991 

rostl pouze velmi mírně, kdeţto počet obyvatel pomalu klesal. Průměrná zalidněnost bytů 

se teda vyvíjela příznivě a plošný standard bydlení se ve městě mírně zlepšoval. Poměrně 

malý podíl z celkového počtu bytů (659 bytů) vykazovaly trvale neobydlené byty, 

signalizující minimální rezervy v intenzitě vyuţití bytového fondu ve městě jako celku. 

Vysoký podíl tvořily neobydlené byty zejména v Horním Ţukově a Koňákově, tedy v 

odlehlejších sídlech s výraznější rekreační funkcí. 
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      S novou výstavbou bytů je nutno ve městě uvaţovat z následujících důvodů:  

 Jako náhradu za odpad bytů. Přitom je potřeba brát v úvahu skutečnost, ţe značnou 

část odpadu bytů ani v budoucnosti nebude tvořit fyzický odpad (jejich demolice). 

Odpad bytů vzniká většinou změnou stávajícího vyuţití bytů, například přeměnou 

na druhé bydlení, při modernizaci bytů nebo rekonstrukcích. Otázkou zůstává 

především ţivotnost panelových bytů, která však bude s největší pravděpodobností 

vyšší, neţ se obecně předpokládalo. Odpad bytů v nejbliţším období je moţno 

předpokládat asi na úrovni pod 0,2 % z výchozího počtu bytů ročně, tj. celkem asi 

20 bytů ročně do roku 2025 v celém řešeném území.  

 Neustálého zmenšování průměrné velikosti cenzové domácnosti (růstu podílu 

jednočlenných domácností důchodců, rozvedených a samostatně ţijících osob 

apod.). V případě řešeného území je rozhodujícím faktorem potřeby nových bytů. 

Omezeným faktorem je eventuální sníţení rozsahu souţití cenzových domácností. 

Pod ekonomickým tlakem (růstem nákladů na bydlení) a omezenou „směnitelností“ 

bytů však můţe nastat i opačný proces, tedy růst souţití domácností. Potřeba 

samostatného bydlení všech domácností pravděpodobně nebude plně uspokojena. 

Především ve vesnické zástavbě rodinnými domy je zvýšená míra souţití 

cenzových domácností ekonomicky podmíněným jevem. Současně se tak sniţují 

nároky na sociálně zdravotní péči, roste sociální kooperativnost obyvatel. 

Problémem je i stanovení a evidence počtu bytů v rodinných domech.  

 Z důvodu očekávané změny počtu obyvatel, tedy poklesu o zhruba 600 obyvatel do 

roku 2025 je moţno bilancovat mírný úbytek poptávky po bydlení. [1] 

 

Tab. č. 3: Bytový fond [1] 

Město 

 

Byty 

Celkem 

 

Trvale obydlené Neobydlené 

Celkem 
Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 
Celkem 

Užívané 

k rekreaci 

Český Těšín 10441 9782 2737 6998 659 60 

 

3.6.3 Ekonomika 

      Hospodářské podmínky jsou základním faktorem rozvoje města s nemalými důsledky i 

do sociální oblasti. Územní plán je vnímá zejména plošně (vymezením a organizací ploch 

pro podnikání) a komplexně. To především skrze nepřímé ukazatele nezaměstnanosti 

obyvatel a mzdové úrovně, nikoliv vlastní analýzou struktury výroby či sluţeb. Právě 
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sluţby jsou hlavním zdrojem pracovních míst v území, zatímco tradiční průmysl i přes 

svou pokračující plošnou expanzi areálů vykazuje dlouhodobý relativní i absolutní úbytek 

zaměstnanosti.  

      Do Českého Těšína dojíţdí za prací méně obyvatel, neţ z něho vyjíţdí. Záporné číslo 

pohybu je kolem 1 900 osob, coţ je u měst podobné velikosti poměrně neobvyklé. 

Hlavním centrem vyjíţďky za prací je pro Český Těšín blízké město Třinec (zhruba 1 230 

vyjíţdějících denně). 

      Dlouhodobě limitujícím faktorem rozvoje je nepříznivá situace v zaměstnanosti 

obyvatel. Okres Karviná, ale i blízká Ostrava vykazují dlouhodobě velmi vysokou úroveň 

nezaměstnanosti v rámci ČR. Okres Karviná má dlouhodobě druhou nejhorší pozici 

v České republice, Ostrava je šestou nejhorší. Samotné město Český Těšín leţí v části 

okresu s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti. Problém nezaměstnanosti v širším regionu 

je umocněn výrazně vyšší koncentrací obyvatel (zhruba 1 mil. obyvatel) neţ v 

severočeském regionu (zhruba 550 tis. obyvatel), který je obecně povaţován za 

nejproblémovější z hlediska úrovně nezaměstnanosti v ČR. Situaci komplikuje i přenos 

nezaměstnanosti ze Slovenska a Polska. [1] 

 

3.6.4 Trh práce a nezaměstnanost 

      Český Těšín podobně jako většina měst ostravské aglomerace prošla v 90. letech krizí 

v důsledku transformace regionální ekonomiky, která byla v minulých desetiletích v 

porovnání s ostatními regiony Česka zaměřená na těţký průmysl. K největším 

zaměstnavatelům ve městě patřily začátkem roku 2008 Těšínská tiskárna, tiskárna Finidr a 

nemocnice. K nejdůleţitějším zaměstnavatelům v okolí patří OKD (Ostravsko Karvinské 

doly), v roce 2006 se 17 334 zaměstnanci druhý největší soukromý zaměstnavatel v ČR, 

a Třinecké ţelezárny s 5411 zaměstnanci v roce 2006. 

      Míra nezaměstnanosti v obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Český Těšín je 

dlouhodobě velmi vysoká, ačkoliv od roku 2005 dochází k jejímu výraznému poklesu. Přes 

výrazný pokles v nedávné době zůstává míra nezaměstnanosti na téměř dvojnásobku 

celostátního průměru. V porovnání s ostatními obcemi v rámci okresu Karviná však mělo 

v roce 2007 Českotěšínsko spolu s Bohumínskem nejniţší míru nezaměstnanosti (11,6 %), 

zatímco nejvyšší míry dosahují obvody úřadu práce Karvinsko a Havířovsko (15,6 %, resp. 
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14,1 %), kde došlo k největšímu útlumu těţkého průmyslu. Pro srovnání míra 

nezaměstnanosti ve městě Třinec dosahovala v roce 2007 9,4 %. 

      Vznik průmyslové zóny „Pod Zelenou“ v Českém Těšíně o ploše 120 000 m
2
, příchod 

důleţitého investora a poloha uvnitř trojúhelníku tvořeného automobilovými závody ve 

městech Nošovice, Ţilina a Bielsko-Biala dávají v poslední době dobré předpoklady pro 

pokles nezaměstnanosti do budoucnosti. Korejská firma PHA Czech, jejíţ montáţní závod 

se nachází na ulici Strojnická, sestavuje dveřní moduly pro automobilku Hyundai. 

K dalším důleţitým investorům v Českém Těšíně v oblasti automobilového průmyslu patří 

korejská společnost Donghee Czech.  

      Podle sčítání lidu vyjíţdělo denně za prací z Českého Těšína v roce 2001 mimo město 

30 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, z toho okolo 49 % v rámci okresu Karviná a 

zhruba 43 % do ostatních okresů Moravskoslezského kraje (hlavně do Třince v okresu 

Frýdek-Místek). Tato poměrně vyrovnaná bilance okresního a mimo - okresního vyjíţdění 

za prací dokumentuje skutečnost, ţe přirozená spádovost Českého Těšína probíhá 

z podstatné části do oblasti Třinecka, jehoţ správní obvod patří v rámci kraje k méně 

postiţeným nezaměstnaností.  

      Velmi závaţný problém v Českém Těšíně představuje dlouhodobá nezaměstnanost. V 

roce 2005 byl v obvodu obce Český Těšín podíl osob v evidenci úřadu práce déle neţ 1 rok 

53,4 % nezaměstnaných. Tato hodnota převyšuje průměr kraje (51,8 %) a představuje 

šestou nejvyšší hodnotu ORP v rámci Moravskoslezského kraje.  

      Přestoţe došlo v roce 2005 k poklesu počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo téměř 

o 50 % patří Český Těšín podle tohoto indikátoru k třem nejhorším obvodům ORP 

v Moravskoslezském kraji. V roce 2005 zde bylo evidováno 2573 uchazečů o zaměstnání, 

přičemţ volných pracovních míst bylo k dispozici pouze 27. [1]   

Tab. č. 4: Vývoj míry nezaměstnanosti (v %) v jednotlivých mikroregionech [1] 

Měsíc / Rok Karvinsko Havířovsko Bohumínsko Českotěšínsko 

12/2005 20,9 18,0 14,8 18,0 

12/2006 18,8 16,7 13,4 16,2 

11/2007 15,2 13,9 10,2 11,3 

6/2008 12,7 11,6 8,2 8,8 

5/2009 15,4 14,5 12,2 12,5 
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3.6.5 Technická infrastruktura 

      Technická infrastruktura slouţí k distribuci elektrické energie, vody, plynu, tepla, 

k poskytování telekomunikačních sluţeb, ke zpracování odpadních vod apod.  

      Český Těšín je podle Českého statistického úřadu napojen kanalizací na čističku 

odpadních vod (ČOV) a je plynofikován. Podle dat ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 

2001 mělo přípojku na kanalizační síť 52,1 % domů, napojeno na vodovodní síť bylo 98,7 

% domů a plynofikováno 83,2 % domů. Potenciál ve zlepšení technické infrastruktury 

spočívá zejména v napojování dalších domácností a čtvrtí na kanalizační síť a ČOV a také 

zároveň ve zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny. V roce 2006 ČEZ plánoval 

modernizovat vedení velmi vysokého napětí na Těšínsku, kde tyto rozvody patří 

k nejstarším v kraji.     

      Na základě vyhlášky města z roku 2001 plánuje město vytvořit územní předpoklady 

pro realizaci podzemního zásobníku plynu. Pro rozvoj plynofikace ve městě se plánuje 

vybudovat středotlaká plynovodní síť mimo centrum města.  

      Moravskoslezský kraj je díky svému průmyslovému charakteru významným 

odběratelem elektrické energie, přičemţ její spotřeba je v kraji vyšší neţ výroba. U větších 

elektráren je v naprosté většině vyuţíváno jako palivo místní černé uhlí. Zemní plyn 

pokrývá zhruba 70 % spotřeby paliv domácností. Vodní a větrná energie nemají velký 

předpoklad pro rozvoj na rozdíl od energie biomasy. [1]   

 

3.6.6 Sociální a kulturní infrastruktura 

      Sociální sluţby na území města Český Těšín jsou poměrně rozvinuté. Pokrývají téměř 

všechny důleţité oblasti jak z hlediska jejich struktury a nabídky, tak z hlediska kapacity 

a finanční náročnosti. Úroveň, rozsah a dostupnost některých sociálních sluţeb jsou 

nadstandardní, srovnatelné s ostatními městy ve vyspělých zemích západní Evropy. 

V současné době jsou v Českém Těšíně provozovány více neţ dvě desítky sociálních 

zařízení, z nichţ více neţ polovina jsou zřizované církvemi. Český Těšín provozuje domov 

pro seniory, který má statut příspěvkové organizace města. Dále na území města působí 

domy s pečovatelskou sluţbou, Charitními domy, Slezská Diakonie a jiné.  
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      Pro zdravotnictví ve městě Český Těšín je v provozu nemocnice. Nemocnice Český 

Těšín a.s., kterou vlastní společnost Agel a.s., je pilířem systému zdravotní péče o občany 

města a spádového regionu a specializuje se např. na obory vnitřního lékařství, rehabilitace 

a následné péče. Nemocnici doplňují další zdravotnická zařízení. Koncem roku 2005 

působilo ve městě 8 ordinací praktického lékaře pro dospělé, 8 ordinací praktického lékaře 

pro děti a dorost, 15 stomatologických ordinací a 8 zařízení lékárenské péče. V Českém 

Těšíně je také umístěno pracoviště střediska záchranné sluţby a rychlé zdravotnické 

pomoci. 

      Po stránce vzdělání se ve městě nachází čtyři sloučené základní a mateřské školy 

(z čehoţ jedna představuje školu s polským vyučovacím jazykem), dvě samotné základní 

školy a dvě samotné mateřské školy. Dále zde působí pět středních škol. Jedná se o dvě 

gymnázia a tři odborné školy, jsou jimi zemědělská škola, střední škola hotelová a 

obchodní akademie. [1, 2, 3]   

 

3.6.7 Dopravní infrastruktura 

      Území Moravskoslezského kraje a v rámci něj i okresu Karviná patří vedle hlavního 

města Prahy a severních Čech k regionům s největší koncentrací obyvatelstva a 

průmyslových aktivit v České republice. Těšínsko je svým charakterem navíc předurčeno 

pro tranzitní charakter jak silniční, tak i ţelezniční dopravy. Stávající komunikace v kraji 

jsou kapacitně přetíţené a navíc jsou často vedeny nevyhovujícím způsobem, jako 

například přes centra. Největším nedostatkem kraje a tedy i zároveň Českého Těšína 

v oblasti dopravní infrastruktury je chybějící napojení na dálniční síť České republiky a 

sousedních zemí. [1, 3]   

 

3.6.7.1 Silniční / automobilová doprava 

      Poměrně velkou nevýhodu města představuje v současné době napojení na dálniční síť 

jak Česka, tak i sousedních zemí. Podle plánů Ředitelství silnic a dálnic se počítá do roku 

2013 s otevřením rychlostní komunikace R 48, která vede po trase mezinárodní silnici 

E462 spojující Český Těšín přes Frýdek Místek, Příbor, Nový Jičín a dále Olomouc, 

případně Brno a Prahu. V současné době je tato rychlostní komunikace R48 zprovozněna 

mezi Českým Těšínem a Frýdkem -Místkem a ve výstavbě je obchvat Frýdku - Místku a 

navazující úsek do Rychaltic. Rychaltice a Hranice, odkud pokračuje R48 a R35 na 
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Olomouc, spojuje sice čtyřproudá komunikace, ale ta nemá parametry a rychlostní omezení 

silnice pro motorová vozidla. Dostupnost kraje pomůţe zlepšit také dálnice D47 spojující 

Ostravu s Olomoucí, uvedená do provozu v roce 2010. 

      V současné době je mezinárodní tranzitní doprava přes Český Těšín vedena 

čtyřproudým obchvatem města k hraničnímu přechodu Chotěbuz, kde navazuje na silnici č. 

1 na Bielsko - Bialu, Katowice, Czenstochovu, odkud lze dále pokračovat po dálnici na 

Warszawu. V souvislosti s investicemi korejské automobilky ve střední Evropě a závazku 

Česka pomoci spojit rychlostní komunikací továrny Hyundai v Nošovicích a Ţilině se 

plánuje rychlostní komunikace vedoucí na Slovensko přes Jablunkov a napojující se na 

rychlostní komunikaci R48 u Třanovic. Určitý problém představuje v centru města 

nedostatek parkovacích kapacit.  

      Na území Českého Těšína se nacházejí dva významné silniční hraniční přechody. 

Kromě přechodu v centru Těšína na komunikaci III/47216, který se zhruba 4,4 milionů 

vjezdů a výjezdů představuje nejpouţívanější přechodem mezi Polskem a Českem, je to 

hraniční přechod Chotěbuz - Cieszyn (na silnici I. třídy I/48 s necelými 4,4 miliony vjezdů 

4,2 mil. výjezdů), který nemá jakákoliv omezení dopravy. Tento přechod pouţije zhruba 

polovina nákladních automobilů a autobusů, které překročí polsko - českou hranici.   

      Co se týče intenzity silniční dopravy tak podle dat ze sčítání z roku 2005 je 

nejfrekventovanějším místem v Českém Těšíně samotný střed města u vlakové stanice na 

křiţovatce ulic Jablunkovská a Frýdecká s denním průjezdem okolo 16000 automobilů. 

Oproti roku 2000 se v tomto místě podařilo sníţit intenzitu dopravy o 20 %. Významně 

k tomu přispělo vybudování obchvatu města pro tranzitní dopravu, coţ zároveň pomohlo 

sníţit emise a hluk ve městě. Jablunkovskou ulicí v celé své délce projede denně více neţ 

10000 automobilů. Druhou nejfrekventovanější ulicí je Frýdecká, kterou denně projede 

v průměru před sjezdem na čtyřproudý obchvat města 9500 automobilů. Ostravskou ulicí 

projelo v roce 2005 v průměru okolo 7000 aut. [1, 3]   

 

3.6.7.2 Městská hromadná doprava 

      Městskou hromadnou dopravu (MHD) v Českém Těšíně zajišťuje šest autobusových 

linek společnosti BUS Slezsko a.s. s centrálním stanovištěm v blízkosti ţelezniční stanice. 

Ceník jízdného je odstupňován podle zón. Další potenciál existuje v posilování spojů 

MHD bezbariérovými vozy. [1]   
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3.6.7.3 Železniční doprava 

      V tomto městě hraje významnou roli jak osobní, tak také nákladní ţelezniční doprava. 

Přes Český Těšín prochází mezinárodní ţelezniční trať ve směru Le Havre - Lvov, která se 

protíná v  Ostravě s  mezinárodní tratí ve směru Gdyně - Rijeka. Jízda vlakem do Ostravy 

trvá necelých 40 minut a do Prahy okolo 5 hodin. V Českém Těšíně se nachází také 

ţelezniční hraniční přechod mezi Polskem a Českou republikou. Tato trať byla uvedena do 

provozu jiţ roku 1888 a administrativně se jedná o 2 přechody, a to Český Těšín – Cieszyn 

vyuţívaný výhradně pro osobní přepravu a Český Těšín - Cieszyn Marklowice, vyuţívaný 

jen pro nákladní dopravu. [1]   

 

3.6.7.4 Letecká doprava 

      Leteckou dopravu v regionu zajišťuje hlavně mezinárodní Letiště Leoše Janáčka 

v Ostravě, které je co do velikosti 3. největší letiště v ČR a zároveň největší regionální 

letiště v zemi. Toto letiště je od Těšína vzdáleno zhruba 45 km. [1]   

 

3.6.8 Cestovní ruch 

      Cestovní ruch patří v posledních letech mezi nejdynamičtěji se rozvíjející průmyslová 

odvětví ve vyspělých světových ekonomikách. Je však zároveň vystaven i tvrdé 

mezinárodní a regionální konkurenci, která klade vysoké nároky na kvalitní, komplexní a 

atraktivní nabídku turistických destinací. 

      Ačkoliv území Českého Těšína a okolí není poznamenáno následky těţebního a 

hutního průmyslu oproti okolním městům okresu a patří mezi nejvýznamnější historická 

města a kulturní centra Slezska, slouţí město v důsledku polohy na významných 

mezinárodních dopravních tazích spíše k tranzitním účelům. Z hlediska cestovního ruchu 

hraje klíčovou roli přeshraniční, většinou pěší turistika. Český Těšín – Cieszyn je 

nejfrekventovanějším česko - polským přechodem.  

      Město je kulturním centrem turistické oblasti Těšínské Slezsko, která je součástí 

turistického regionu Severní Morava a Slezsko. Těšínské Slezsko je typické specifickým 

stavebním slohem a svébytnou folklorní tradicí při hranicích s Polskem a Slovenskem. 

Oblasti dominují kulturní památky - dřevěné kostelíky, slovanské sídliště Chotěbuz 

a významné je také lázeňství v Darkově (Karviná).  
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      Město je součástí Euroregionu Těšínské Slezsko, které má za cíl kromě rozvoje 

cestovního ruchu zejména výměnu zkušeností a informací při rozvoji regionu, v oblasti 

trhu práce, spolupráci při územním plánování, řešení společných zájmů v oblasti dopravy, 

komunikací, spojů a bezpečnosti obyvatel a řešení společných problémů ekologie a 

ţivotního prostředí. [1, 2, 9]   

 

3.6.9    Životní prostředí  

      Území Moravskoslezského kraje patří z hlediska ţivotního prostředí mezi 

nejzatíţenější oblasti v České republice. Postiţeny jsou všechny sloţky ţivotního prostředí, 

ale nejzávaţnějším problémem je znečištění ovzduší. Mezi další váţné problémy patří 

poškození krajiny těţbou uhlí, kontaminace podzemních vod v důsledku průmyslové 

činnosti a znečištění povrchových vod. Největší dopady na ţivotní prostředí se koncentrují 

v rámci kraje na Ostravsko, Karvinsko a Třinecko, tedy ne přímo na území Českého 

Těšína, ale do jeho sousedství. Na druhou stranu se nachází nedaleko Českého Těšína 

velkoplošné chráněné území Beskydy.  

      Moravskoslezský kraj je nejvýznamnějším původcem oxidu uhelnatého a druhým 

největším původcem oxidů dusíku a organických látek mezi kraji ČR. Obdobně jsou v 

regionu produkovány vysoké objemy oxidu uhličitého, podílejícího se na klimatických 

změnách. Významným zdrojem znečišťování ovzduší v regionu jsou také malé zdroje 

znečištění, a to domácí topeniště vybavené nekvalitním spalovacím zařízením na tuhá 

paliva.  

      V roce 2007 došlo celkem třikrát k překročení cílového imisního limitu u benzopyrenu. 

Došlo k tomu v zimních měsících charakteristických inverzním druhem počasí. Průměrná 

roční koncentrace je nadlimitní, cílový imisní limit je překračován o jednu desetinu. Ve 

sledovaném období nedošlo v průměru k překročení limitu koncentrace prachových částic. 

Koncentrace těţkých kovů byly podlimitní. 

      Řeka Olše protéká územím Českého Těšína v délce 6,4 km a tvoří přirozenou hranici 

mezi Českou a Polskou republikou. Přestoţe se voda z Olše vyuţívá hlavně pro zásobení 

průmyslu a energetiku, je obývána po celý rok vodním ptactvem. [1]   
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3.8 Územní systém ekologické stability 

 

3.7.1 Popis a cíle územního systému ekologické stability 

      Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je ochrana a vytváření 

územního systému ekologické stability jedním z hlavních nástrojů zajišťování ochrany 

přírody a krajiny. 

      Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených 

i pozměněných, avšak přírodě velmi blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní 

rovnováhu. Rozlišují se místní, regionální a nadregionální ÚSES. Mají specifické 

vzájemné vazby biologického rázu. 

      Ekosystém je funkční soustava ţivých a neţivých sloţek ţivotního prostředí, které jsou 

navzájem spojeny výměnou látek a předáváním energií a informací, které se navzájem 

ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. 

      Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími 

činiteli a zachovávat si přirozené vlastnosti a funkce. 

      Územní vymezení ÚSES provádějí orgány územního plánování a orgány ochrany 

přírody ve spolupráci s vodoprávními úřady, s orgány ochrany zemědělského půdního 

fondu a státní správy lesů. Vlastníci pozemků tvořících základ ÚSES mají zákonem 

uloţenou povinnost ochrany ÚSES. Jejich vytváření je veřejným zájmem, na kterém se 

účastní vlastníci pozemků i stát. Opatření, projekty a plány pro vytváření ÚSES se 

uskuteční v dohodě s vlastníkem pozemku.  

      Úkolem ÚSES je zajistit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení 

na okolní, méně stabilní části krajiny a pro její mnohostranné vyuţívání. Z hlediska 

ochrany ÚSES je nutné závazné stanovisko státního orgánu ochrany přírody ke schválení 

lesních hospodářských plánů, k odlesňování a zalesňování pozemků na ½ ha a k výstavbě 

lesních cest a sváţnic. 

      Plochy ÚSES se člení na biocentra a biokoridory. Jedná se o plochy, které zahrnují 

ekologickou kostru území. Představují těţiště zájmu ochrany přírody v území a základní 

předpoklady jeho ekologické stability. Na těchto plochách se nepřipouští ţádná výstavba 

s výjimkou zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, sítí technické 
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infrastruktury a komunikací, jejichţ trasování mimo plochy ÚSES by bylo obtíţně řešitelné 

nebo ekonomicky neúměrné, dále malých vodních nádrţí a staveb na vodních tocích. 

      Biocentrum je charakterizováno jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který 

umoţňuje svým stavem a velikostí trvalou existenci přirozeného nebo přírodě blízkého 

ekosystému. 

      Biokoridor je území, které umoţňuje migraci organismů mezi biocentry, i kdyţ většině 

organismů neumoţňuje trvalou existenci. Biokoridory vytvářejí v krajině síť. V krajině je 

základem biotopu zemědělská půda, lesní pozemky, vodní toky, geologické útvary. [1, 12,]   

 

3.7.2 Biocentrum a biokoridor Hrabinka 

       Severozápadním stranu řešené lokality lemuje ve vzdálenosti cca 230 m hranice 

regionálního biokoridoru vymezeného podél říčky Hrabinky. V tomto biokoridoru jsou 

vloţena lokální biocentra. Bezprostředně  s hranicí řešené lokality na ploše zóny krajinné 

zeleně je dle ÚP města Český Těšín zájem o navrţení nového místního biocentra o ploše 

4,33 ha. Toto biocentrum předělí stávající regionální biokoridor a jeho část o ploše 1,64 ha 

bude součástí nového biocentra. [1] 

     Vodní nádrţ Hrabina se nachází v západní části města Český Těšín a v prostoru mezi 

silničním obchvatem města k hraničnímu přechodu Chotěbuz a silnicí vedoucí z Havířova 

přes Český Těšín do města Třince. Vodní nádrţ byla vybudovaná v Hrabinském údolí na 

toku říčky Hrabinky v roce 1950 a zaujímá rozlohu 9 hektarů. U východního břehu se 

rozprostírá malý lesík. Vodní nádrţ je vyuţívaná k rybolovu a její okolí slouţí k 

odpočinku. [9]   

     Vymezení navrhovaného místního biocentra a stávajícího biokoridoru je vyznačeno na 

výkrese číslo 4 – Limity území. 

V rámci této kategorie jsou zvlášť uvedeny regulativy pro místní trasy ÚSES. [1] 

Biokoridory:  

Přípustné:  

 kříţení rychlostních komunikací mostem  

 kříţení s komunikacemi a inţenýrskými sítěmi pokud moţno v kolmém směru  

 naučná stezka  
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 odpočívadla  

 cyklotrasy a in-line stezky, včetně osvětlení  

Nepřípustné:  

 oplocování pozemků  

 parkoviště, odstavné a skladovací plochy  

 zahrady a zahrádkářské kolonie  

 zuţování biokoridoru (např. souběţným vedením inţenýrských sítí s ochranným 

pásmem, zasahujícím do biokoridoru)  

 další stavby neuvedené v kategorii přípustné  

 

Biocentra:  

Přípustné:  

 cyklotrasy a in-line stezky, včetně osvětlení  

 odpočívadla (pouze na okraji biocentra)  

 naučná stezka  

 vedení rychlostních komunikací (pouze na estakádě)  

 vedení komunikací a inţenýrských sítí, významně neomezujících plochu a funkci 

biocentra  

Nepřípustné:  

 oplocování pozemků  

 parkoviště, odstavné a skladovací plochy  

 rekreační a sportovní areály  

 stavby  

 zahrady a zahrádkářské kolonie  

 další stavby neuvedené v kategorii přípustné 
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3.9 Popis území řešeného uzemní studií 

3.9.1 Vymezení řešeného území 

      Vymezená lokalita Sokolovská leţí v katastrálním území obce Český Těšín na západ 

od centrální zóny historického jádra města. Severní stranu vymezuje ulice Ostravská, jiţní 

stranu pak ulice Lipová. Východní stranu vymezuje ulice Sokolovská a západní stranu 

ohraničuje biokoridor a průmyslová zóna. V ÚP města Český Těšín je označena jako 

zastavitelná plocha Z1, která se rozprostírá na parcelách čísel 3031/1; 3033/1; 3033/24; 

3034/1-3; 3035/1-2; 3040/1; 3040/22. [1, 7]   

      Pozemky řešeného území jsou ve vlastnictví města Český Těšín a pozemkového fondu 

České republiky viz. výkres č. 2 - Majetkoprávní vztahy.  

                            

Obr. 5 Ortofotomapa města Český Těšín s vyznačením řešeného území  

 

3.9.2 Stávající stav území 

      V současné době se na ploše řešeného území nenachází ţádná stávající stavba. Jedná se 

tedy o nezastavěný rovinatý pozemek, na kterém se v současné době vyskytuje pouze 

zeleň. Kromě křovin a stromů se jedná také o zeleň okrasnou. Vzrostlá zeleň se nachází 

podél ulic Lipová, Ostravská a Sokolovská přičemţ z hlediska sadovnického a estetického 

má největší hodnotu alej lemující ulici Lipová tvořící především stromy Lípy plstnaté 

(Tilis tomentosa). 

      Stávající silniční síť tvoří státní silnice I/11 Ostravská, místní komunikace 35a 

Sokolovská a místní komunikace 21 Lipová ohraničující toto řešené území. Ulice 

Ostravská a Lipová spojuje také komunikace pro pěší a cyklisty. Tato komunikace lemuje 

místní biokoridor na západní straně řešeného území.  
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      V místě řešeného území se nachází autobusová zastávka na ul. Ostravská na směry 

Ostrava a Třinec. Nejbliţší stávající zastávky městské hromadné dopravy jsou u areálu 

firmy VOP Group s.r.o. a také u domova důchodců. 

      V současné době jsou cyklistické stezky po stávajících místních komunikací kolem 

zóny Sokolovská, především stávající cyklotrasa na ulici Lipová. 

      Vodovodní řád probíhá ulicí Sokolovská a jedná se o litinové potrubí DN 300. Podél 

ulice Sokolovská je poloţena jednotná kanalizace DN 1100. Na tuto kanalizaci je podél 

ulice Lipová napojená firma VOP Group s.r.o. dimenzí  DN 500.  

      S hranicí biokoridoru vede vysokotlaký rozvod plynu DN 150. Elektrické rozvody jsou 

vedeny jak vzdušným tak i zemním způsobem. Podrobnější popis v bodě 4.5 Řešení 

technické infrastruktury.  

 

3.9.3 Limitující prvky v území 

      Řešená část území je z hlediska omezujících faktorů vhodná pro výstavbu bytovými 

domy, jelikoţ se zde nevyskytují ţádné podstatné faktory, které by nějakým způsobem 

zásadně ovlivnily moţnost výstavby a vyuţití tohoto území. 

      Největším limitním prvkem v území je zeleň se značnou sadovnickou hodnotou.  Jedná 

se o vzrostlou zeleň podél ulice Lipové, kde se nacházejí Lípy plstnaté. Nízké keře 

nacházející se na řešeném území se mohou odstranit. Především je to ale důleţitý 

regionální biokoridor, nacházející se na západní straně řešeného území. 

      V současné době se v lokalitě Sokolovská nachází komplex budov firmy VOP Group 

s.r.o., budova domova důchodců, obchodní dům Kaufland a starý vojenský kryt.  

      Omezující prvky v území jsou také průběhy inţenýrských sítí a jejich ochranná pásma. 

Pozitivem je fakt, ţe tyto sítě jsou vedeny okraji lokality. 

      Veškeré limity omezující řešené území jsou podrobněji znázorněny ve výkresové 

dokumentaci na výkrese č. 4 – Limity území.  
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4. Návrh řešení vymezeného území lokality Sokolovská 

 

4.1 Funkční zónování 

 

      Územní plán města Česky Těšín rozděloval ještě v roce 2009 toto řešené území 

Sokolovská na 3 zóny. Na zónu UBH – bydlení hromadné, zónu UBI – bydlení 

individuální a zónu UO – občanské vybavení. V tomto roce došlo ke změně územního 

plánu, který jiţ celou zónu určuje jako UBH – bydlení hromadné.  

      Funkční zónování je podrobněji znázorněno ve výkresové dokumentaci na výkrese č. 3 

– Funkční vyuţití území.  

 

4.2 Charakteristika zóny 

 

      Zóna UBH - hromadného bydlení zahrnuje plochy bytových domů včetně ploch 

parkovacích míst pro obyvatele těchto domů, odstavných stání pro návštěvníky, dětských 

hřišť pro děti předškolního a školního věku, hřiště a sportoviště pro dospělé a technickou 

vybavenost. Odstup nových budov navrţených podél stávajících nebo nových místních 

komunikací musí být minimálně 10 m od osy komunikace. Dle členění úrovně urbanizace 

se mnou řešená lokalita se zástavbou řadí do kategorie III – silně urbanizovaná krajina. Pro 

ochranu krajinného rázu je doporučeno nové budovy navrhovat max. do výšky 18 m. 

Zároveň zastavěná plocha nesmí překročit 500 m
2
. 

      Dle územního plánu Český Těšín jsou to plochy zahrnující území s převládající nebo 

dominantní funkcí bydlení mimo území vlastního centra města tvořené bytovými domy 

realizovanými převáţně v rámci komplexní bytové výstavby (KBV) v poválečném období 

minulého století včetně příslušného základního občanského vybavení a plochy navrţené 

pro novou výstavbu bytových domů. V těchto plochách je moţno realizovat i zařízení 

občanského vybavení a výstavbu, zřizování nebo vestavby s jinou funkcí, které však nesmí 

narušovat hlavní funkci plochy, kterou je bydlení. [1]   
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Vyuţití hlavní [1]   

 bytové domy a stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení;  

 bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností;  

 občanské vybavení veřejné infrastruktury lokálního i celoměstského významu - 

stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální sluţby, péči o rodinu, 

zdravotní sluţby,   

 kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;  

 stavby a zařízení pro obchod (do 2 000 m
2
 uţit. plochy), stavby ubytovacích 

zařízení a zařízení veřejného stravování;  

 byty majitelů a správců zařízení;  

 stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu včetně 

maloplošných hřišť;  

 veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, chodníky, veřejná WC 

apod.;  

 zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť;  

 místní komunikace funkčních skupin C a D, parkovací a manipulační plochy a další 

stavby související s dopravní infrastrukturou.  

Vyuţití přípustné  

 stavby a zařízení pro provozování sluţeb a podnikatelské aktivity lokálního 

významu, jejichţ negativní účinky na ţivotní prostředí nepřekračují limity uvedené 

v příslušných předpisech nad přípustnou míru;  

 hromadné garáţe podzemní, nadzemní i vestavěné do bytových domů;  

 nezbytná dopravní a technická infrastruktura.  

Vyuţití nepřípustné  

 rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádkářských chat;  

 hřbitovy;  

 stavby pro hospodářská zvířata;  

 doprovodné stavby pro hospodářská zvířata;  

 stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produkt rostlinné výroby;  

 stavby pro skladování minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin;  

 stavby pro výrobu a skladování;  

 sklady;  

 autobazary;  
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 zahrádkové osady;  

 stavby pro obchod - komerční zařízení velkoplošná typu supermarket, hypermarket;  

 čerpací stanice pohonných hmot;  

 odstavování a garáţování nákladních vozidel a autobusů;  

 ostatní stavby a zařízení nesouvisející s vyuţitím hlavním a přípustným;  

 na stávajících plochách - bydlení hromadného - v bytových domech nově realizovat 

stavby:  

 bytových domů;  

 bytových domů s vestavěnou občanskou vybaveností;  

 občanského vybavení veřejné infrastruktury - stavby a zařízení pro vzdělávání a 

výchovu, sociální sluţby, péči o rodinu, zdravotní sluţby, kulturu, veřejnou správu, 

ochranu obyvatelstva;  

 pro obchod, stravování, ubytování;  

 řadových a individuálních garáţí. 

 

4.3 Urbanisticko - architektonické řešení zóny hromadného bydlení 

 

4.3.1 Urbanisticko – architektonické řešení varianty 1 

      Návrh lokality představuje zástavbu bytovými domy. Na daném území je navrţeno 

několik typů bytových domů lišících se svým půdorysným tvarem a počtem podlaţí. 

Celkem je na řešeném území navrţeno 33 bytových domů s celkovým počtem 420 

bytových jednotek různých velikostí.  

      Bytové domy označované na výkresech písmenem A obsahují 24 bytových jednotek. 

Na řešeném území se nachází 4 tyto domy. Jedná se o 4 podlaţní podsklepený objekt se 

sedlovou střechou. Podrobný popis dispozičního, konstrukčního a technického řešení 

tohoto bytového domu je popsán v odstavci 5 – Objemová studie vybraného objektu.  

      Bytové domy označované ve výkresové dokumentaci písmenem B jsou taktéţ 4 

podlaţní se sedlovou střechou a neobytným podkrovím. Tento dům bez podsklepení 

obsahuje celkem 16 bytových jednotek. Objekt je členěný na dvě provozně samostatné 

sekce, s nichţ kaţdá má vlastní vchod s bezbariérovým přístupem. V přízemí jsou celkem 

čtyři byty, dva jednopokojové a dva třípokojové. Z toho jeden jednopokojový byt je 
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bezbariérový, určený pro osobu pouţívající invalidní vozík. V přízemí se navíc dále ještě 

nacházejí společné domovní prostory, kotelna, kolovna s kočárkárnou a sklepní kóje. Byty 

ve 2., 3. a 4. nadzemním podlaţí jsou dvou a tří pokojové se standardním vybavením. Na 

kaţdém podlaţí se nachází vţdy 2 dvoupokojové a 2 třípokojové byty v kaţdé samostatné 

sekci. Počtem 15 zaujímají tyto bytové domy na řešené lokalitě největší rozlohu. [10] 

      Na území jsou navrţeny také bytové domy (viladomy) označované ve výkresové 

dokumentaci písmenem C. Jedná se o 3 podlaţní podsklepené domy se sedlovou střechou. 

V kaţdém objektu je 6 bytových jednotek. Na kaţdém podlaţí jsou navrţeny dva 

třípokojové byty s kuchyňským koutem, předsíní, koupelnou, samostatným WC a šatnou o 

výměře 86 m
2
, včetně balkónu.  

      Návrh je doplněn vhodnou dopravní infrastrukturou. Podél komunikací jsou navrţené 

odstavné parkovací stání. Pro parkování slouţí také parkovací dům. Podrobnější popis této 

varianty v rámci dopravní infrastruktury včetně počtů a rozměrů parkovacích stání je 

popsán v následujícím bodě 4.4 – Základní dopravní řešení. 

      Celá zóna je vhodně doplněná dětskými hřišti pro děti školního věku. Tato hřiště se 

nacházejí v blízkosti bytových domů. Obsahují lavičky, houpačky, skluzavky, pískoviště, 

kolotoče, prolézačky a další dětské stavební prvky. Dále pak jsou na území navrţené hřiště 

pro děti školního věku určené zejména pro míčové hry a také hřiště pro dospělé tvořící 

multifunkční hřiště, hřiště na volejbal a plochy pro stolní tenis. Multifunkční hřiště bude 

umoţňovat provozování několika druhů sportů (házenou, tenis, fotbal, badminton, 

nohejbal, košíkovou, volejbal, hokej, hokejbal, florball, streetball, gymnastiku, fitness). 

      Urbanistický návrh této první varianty je detailně znázorněn ve výkresové dokumentaci 

na výkrese číslo 5 - Urbanistický návrh – varianta 1. 

 

4.3.2 Urbanisticko – architektonické řešení varianty 2 

      Na daném území je rovněţ u této druhé varianty navrţeno několik typů bytových domů 

lišících se svým půdorysným tvarem a počtem podlaţí. Celkem je na řešeném území 

navrţeno stejně jako u varianty první 33 bytových domů. Celkový počet bytových jednotek 

různých velikostí je pro tuto variantu řešení 397. 
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      Bytové domy označované na výkresech písmeny A a B jsou prostorově i dispozičně 

shodné jako v předchozí variantě řešení, liší se pouze celkovými počty. 

      Bytové domy A obsahují 24 bytových jednotek. Na řešeném území se nachází 5 těchto 

domů. Jedná se o 4 podlaţní podsklepený objekt se sedlovou střechou. Podrobný popis 

těchto bytových domů je popsán v odstavci 5 – Objemová studie vybraného objektu.  

      Bytové domy označované ve výkresové dokumentaci písmenem B jsou taktéţ 4 

podlaţní se sedlovou střechou. Jsou však nepodsklepené a obsahují 16 bytových jednotek 

velikosti 1, 2 a 3 + KK.  Na řešeném území je jich podle této varianty celkem 10. [10] 

      Na území jsou navrţeny také 3 obytné soubory viladomků označované ve výkresové 

dokumentaci písmenem C. Kaţdý obytný soubor je sloţen ze šesti třípodlaţních bytových 

domu vilového charakteru spojených tak, ţe tvoří tři samostatné objekty ve tvaru „U“. 

Kaţdá vila má samostatný vchod. V celém jednom vilovém komplexu je 39 bytů o 

výměrách od 30 m
2
 do 70 m

2
, typově od 1 + k.k. do 3 + 1. Jedná se o dispozice, které 

uspokojí jednotlivce, páry i větší rodiny. Byty mají vlastní balkóny nebo terasy a 

předzahrádky. K většině bytů také náleţí sklep a parkovací stání. 

      Návrh je stejně jako u varianty 1 doplněn vhodnou dopravní infrastrukturou. Podél 

komunikací jsou navrţené odstavné parkovací stání. Pro parkování slouţí také tří podlaţní 

parkovací dům s garáţovými boxy. Řešení tohoto parkovacího domu je znázorněno na 

následujících obrázcích. [8] 

      Celá zóna je opět vhodně doplněná dětskými hřištěm pro děti školního věku, která se 

nacházejí v blízkosti bytových domů. Obsahují lavičky, houpačky, skluzavky, pískoviště, 

kolotoče, prolézačky a další dětské stavební prvky. Dále pak jsou navrţené hřiště pro děti 

školního věku určené zejména pro míčové hry a hřiště pro dospělé tvořící multifunkční 

hřiště, hřiště na volejbal a plochy pro stolní tenis. Multifunkční hřiště bude umoţňovat 

provozování několika druhů sportů.  

      Urbanistický návrh této druhé varianty je detailně znázorněn ve výkresové 

dokumentaci na výkrese číslo 6 - Urbanistický návrh – varianta 2. 
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Obr. 6 Pohled 1 na parkovací dům s garážovými boxy [8] 

                                               

                                              Obr. 7 Pohled 2 na parkovací dům s garážovými boxy [8] 

 

4.3.3 Zhodnocení variant řešení 

      V obou řešených variantách je na ploše rozlohy cca 13 ha navrţeno shodně 33 

bytových domů s různými velikostmi bytových jednotek. Taktéţ konečný počet bytových 

jednotek na území je, co se týče počtu obdobný. První varianta počítá s celkovým počtem 

420 a druhá varianta s 397 bytovými jednotkami. 

      Oba návrhy jsou svým charakterem navrţeny především jako místo pro hromadné 

bydlení vhodně doplněné o dopravní infrastrukturu, zóny sporty, rekreace a zeleně pro 

klidné bydlení na okraji města s dobrou dostupností vzhledem k centru. 

      Z důvodů většího počtu navrţených bytů a jednoduššího dopravního řešení je pro 

podrobnější popis vybraná varianta řešení 1. Podrobnější řešení dopravní a technické 

infrastruktury je popsán v následujících bodech. 
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4.4 Základní dopravní řešení 

 

4.4.1 Stávající stav 

      Stávající silniční síť tvoří silnice I/11 Ostravská, místní komunikace 35a Sokolovská a 

místní komunikace 21 Lipová. 

      Místní komunikace 21 Lipová ohraničuje lokalitu ze severní strany. Z hlediska 

stavebního uspořádání však neodpovídá poţadavkům místní komunikace, jelikoţ její 

průměrná šířka je pouze 6 m. Jejímu rozšíření zabraňuje v obou směrech vzrostlá zeleň 

v podobě Lípy plstnaté, která má vysokou sadovnickou a estetickou hodnotu. 

       Z východní strany je lokalita lemována místní komunikací I. třídy 35a Sokolovská 

s průměrnou šířkou 8 m. Tato komunikace tvoří spojení mezi I/11 Ostravská a I/48 

Frýdecká. 

      Místní komunikace mají především obsluţný charakter a lze je z hlediska jejich 

urbanisticko – dopravní funkce převáţně zařadit do funkční skupiny C. Ulice Lípová a 

Sokolovská jsou v souladu s pasportem místních komunikací zařazeny mezi místní 

komunikace sběrné funkční skupiny B a spolu se silničním průtahem I/11 Ostravská tvoří 

základní obsluţnou a sběrnou dopravní kostru města. [1]   

4.4.2 Navržené komunikace 

      Návrh místních komunikací má za úkol především doplnit stávající komunikace a 

umoţnit klidný a bezpečný příjezd k novým bytovým domům v řešeném území. Veškeré 

nově navrţené komunikace mají ţivičný povrch. Dešťové vody z těchto komunikací budou  

odváděny pomocí uličních vpustí do kanalizace. 

      Návrh kategorií komunikací vychází z normy ČSN 73 6110 – Projektování místních 

komunikací. Veškeré navrţené komunikace na řešeném území budou spadat do funkční 

třídy C, tedy místní komunikace obsluţné, s funkcí obsluţnou. 

      V rámci řešení budou všechny komunikace navrţeny jako zklidněné komunikace se 

smíšeným provozem, které budou slouţit společné motorové dopravě a cyklistickému 

provozu s omezenou rychlostí. Jelikoţ je celá řešená zóna určená pro hromadné bydlení 

bude v ní platit pro všechny komunikace návrhová rychlost 30 km/h. Zároveň bude uvnitř 
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této zóny platit pravidlo přednosti zprava. Výjezdy z řešeného území budou navrţeny přes 

značky Stůj, dej přednost v jízdě. 

      Rovnoběţně s komunikací 35a Sokolovská povedou na území dvě komunikace funkční 

třídy C3 MO 8. První z nich leţící blíţe k východní straně řešeného území se bude na tuto 

stávající komunikaci napojovat poblíţ domova důchodců. Druhá komunikace povede 

rovnoběţně se západní hranicí aţ do severní části území, kde se nachází bytové domy 

s označením C. Na tuto komunikaci, která je navíc rozdělaná kruhovým objezdem, se 

budou na severní části území napojovat v určitých vzhlednostech 3 komunikace funkční 

třídy C3 MO 7 k těmto bytovým domům. Kaţdá z těchto 3 komunikací bude zakončena 

samostatným obratištěm umoţňující bezpečné otočení největšího vozidla, jehoţ provoz lze 

v této zóně uvaţovat (vozidlo pro odvoz odpadků a vozidlo hasičského zboru). 

      Na jiţní straně se budou komunikace funkční třídy C3 MO 8 napojovat na stávající 

místní komunikace 21 Lipová.  Tato obousměrná komunikace však z hlediska stavebního 

uspořádání neodpovídá poţadavkům místní komunikace, jelikoţ její průměrná šířka je 

pouze 6 m. a jejímu rozšíření zabraňuje v obou směrech vzrostlá zeleň v podobě Lípy 

plstnaté, která má vysokou sadovnickou a estetickou hodnotu. V rámci návrhu se tedy tato 

stávající komunikace změní na jednosměrnou a za alejí vzrostlé zeleně se navrhne nová 

komunikace s druhým směrem. Obě tyto komunikace budou funkční třídy C3 MO 5 

s návrhovou komunikací 30 km/h.  

      Rovnoběţně s místní komunikací 21 Lipová povedou na území taktéţ dvě komunikace 

funkční třídy C3 MO 8 napojující se na komunikaci Sokolovská a vedoucí kolmo 

k navrţeným komunikacím v opačném směru.  

      Vzájemné propojení jednotlivých komunikací na řešeném území se bude dít pomocí 

úrovňových komunikací. Návrh splňuje poţadavky na vzájemný odstup křiţovatek. 

Zároveň je zajištěný potřebný rozhled pomocí rozhledových trojúhelníků. 

    Odstup nových budov navrţených podél stávajících nebo nových místních komunikací 

bude minimálně 10 m od osy komunikace. [19, 23, 24] 

      Podrobnější znázornění všech navrţených a stávajících komunikací včetně řešení 

úrovňových křiţovatek a rozhledových trojúhelníkům daném řešeném území je znázorněn 

ve výkresové dokumentaci na výkrese č. 7 – Návrh dopravního řešení. 
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4.4.3 Odstavné a parkovací plochy pro automobilovou dopravu 

 

     Odstavovaní a parkovací plochy jsou dle normy ČSN 73 6056 (Odstavné a parkovací 

plochy silničních vozidel) plochy, které slouţí k odstavování a parkování vozidel. 

      Pro odstavování osobních automobilů jsou v řešeném území vymezena parkoviště 

především u jednotlivých bytových objektů. Počet a velikosti odstavných míst pro bytové 

domy byl stanoven dle normy ČSN 73 6056, a to v takových kapacitách aby byly zajištěny 

řádné odstavné místa pro všechny byty. Odstavné místa jsou rozmístěna rovnoměrně 

kolem místních komunikací. Pro potřeby obyvatel bytových domů na řešeném území 

zároveň pro odstavování vozidel slouţí nově navrţený parkovací dům s kapacitou 152 

stání. 

      Návrh dále počítá s určitým počtem parkovacích stání pro návštěvníky bytových domů 

a multifunkčního hřiště na řešeném území. Odstavná a parkovací místa jsou řešená 

převáţně jako kolmá. Šířka parkovacího místa je 2,5 m, pro osoby s omezenou schopností 

pohybu 3,5 m. [22] 

     Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb je poţadováno na všech vyznačených vnějších i vnitřních 

odstavných plochách a  hromadných garáţích pro osobní motorová vozidla vyhradit stání 

pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově postiţené. [28] 

      Podrobnější znázornění umístění odstavných stání, parkovacího domu a počet všech 

navrţených odstavných a parkovacích stání na daném řešeném území je znázorněno ve 

výkresové dokumentaci na výkrese č. 7 – Návrh dopravního řešení. 

 

4.4.4 Autobusová doprava 

      Hromadná doprava bude v řešeném území i nadále zajišťována pravidelnými linkami 

městské i meziměstské dopravy. Stávající zastávky městské autobusové dopravy se 

nacházejí na ul. Sokolovská, Frýdecká a Lipová a splňují potřebnou docházkovou 

vzdálenost. Pro řešené území má také velký význam meziměstská autobusová zastávka na 

ulici Ostravská, z které existuje spojení do Ostravy a Třince. 
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4.4.5 Cyklistická doprava 

      V současné době jsou cyklistické stezky po stávajících místních komunikací kolem 

zóny Sokolovská, především stávající cyklotrasa na ulici Lipová. V rámci návrhu budou 

pro cyklistický provoz vyuţívány všechny komunikace. 

 

4.4.6 Pěší doprava 

      Hlavní pěší komunikace povede podél silnic a místních komunikací. Tyto chodníky 

budou od komunikace odděleny pásy zeleně, z důvodu bezpečnějšího pohybu chodců. V 

rámci návrhu bude v určitých místech provedeno taktéţ několik pěších stezek s odlišným 

povrchovým provedením, udusaným štěrkem. Ostatní komunikace pro pěší budou 

provedeny se zámkové dlaţby. Šířka většiny chodníků na celém řešeném území bude 2 m. 

Pouze šířka pomocných spojovacích chodníků a pěších stezek bude 1 m. Příčný sklon 

chodníku je max 2%, podélný je max 12,5%. 

 

4.5 Řešení technické infrastruktury 

 

4.5.1 Zásobování pitnou vodou 

4.5.1.1  Stávající stav 

      Řešené území je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je ve správě 

SmVaK Ostrava, a.s., regionální správa Karviná, provoz Český Těšín. Pitná voda je 

dodávána z centrálních zdrojů ostravského oblastního vodovodu (OOV) přivaděčem z 

úpravny vody Vyšní Lhoty. Výstavba veřejného vodovodu v centrální části Českého 

Těšína je datována od roku 1894. K připojení ostatních sídel na veřejný vodovod došlo v 

posledních letech vybudováním rozsáhlé sítě, jejíţ výstavba i nadále pokračuje. Délka 

vodovodní sítě je cca 129 km, počet napojených obyvatel evidovaných správcem 

vodovodní síti je celkem 26 221, z toho trvale bydlících obyvatel je 25 000. Celkový odběr 

vyrobené vody činí průměrně 122 l/s = 10 540 m
3
/d, ztráty dosahují 41 %. Voda odebraná 

domácnostmi představuje 76 % fakturované vody, zbylých 24 % je určeno pro průmysl, 

zemědělství a ostatní odběratele.  

      První odběr z přivaděče OOV DN 500 u přerušovací komory (PK) Horní Ţukov 100 

m
3
 slouţí pro skupinu Koňákov, Stanislavice, Kostelec, Hradiště, Horní a Dolní Ţukov a 

část Ropice. Čerpací stanicí u PK je voda čerpána do věţového vodojemu Koňákov 100 
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200 m
3
, ze kterého jsou gravitačně zásobeny vodojemy v Kostelci a Hradišti a zemní 

vodojem Stanislavice 2 x 100 m
3
. Výtlačný řad DN 150 slouţí zároveň jako řad 

zásobovací, na větvích DN 100 - 80 jsou podle potřeby osazeny redukční ventily. Druhým 

směrem je voda čerpána do Horního a Dolního Ţukova a dále do Vělopolí a Ropice. 

      Poblíţ Frýdecké ulice se přivaděč OOV rozvětvuje do jiţní a severní větve. Jiţní větev 

DN 500 - 400 směřuje k PK Dolní Ţukov, z níţ byl dříve zásoben řadem DN 350 Třinec. 

PK i zásobní řad jsou dnes mimo provoz. Za PK pokračuje přivaděč OOV DN 300 do 

vodojemu OOV Dolní Ţukov 2 x 1000 m
3
, odkud je řady DN 400 a DN 300 zásobena 

městská část Česká Těšína a část Ropice. Severní větev přivaděče OOV DN 300 dodává 

vodu do vodojemu OOV Mosty 2 x 2500 m
3
, ze kterého je zásobena městská část Českého 

Těšína a část Chotěbuze a přes automatickou tlakovou stanici také Mosty, Mistřovice a 

část Stanislavic. Pro zástavbu v niţších polohách je tlak sniţován redukčními ventily.   

      Vodovodní síť města Českého Těšína je pod vlivem vodojemů Dolní Ţukov 2 x 1 000 

m
3
 a Mosty 2 x 2 500 m

3
. Z vodojemu Dolní Ţukov je do jiţní části města veden 

zásobovací řad DN 400 – 300 a do centra řad DN 300. Z vodojemu Mosty jde pak hlavní 

řad DN 400, ze kterého je zásobována severní část spotřebiště. [1]   

 

4.5.1.2  Vodovodní síť v řešeném území a její návrh 

      Důleţitým vodovodním řádem pro naše řešené území je řád DN 300, který vede 

souběţně z ulicí Sokolovská. Tento řád je napojen na hlavní zásobovací řád DN 400 na 

ulici Ostravská.  

      Návrh zásobování pitnou a uţitkovou vodou vychází ze stávající vodovodní sítě města. 

Dimenze stávajících řádů je dostateční i pro nárůst kapacity v řešeném území. Samotné 

řešené území bude navrţeno vodovodními řády DN 100, které budou napojeny na stávající 

řád DN 300. Navrţená vodovodní síť bude řešená v souladu s ČSN 730873 ( Zásobování 

poţární vodou), tzn. ţe profily vodovodních řádů budou v obytném území navrţeny 

minimálně DN 80 a vodovodní síť bude osazena hydranty vzdálenými od sebe maximálně 

240 m. Maximální vzdálenost objektů od hydrantů bude 150 m. [1, 6, 17, 18, 25, 27]   

      Řády DN 100 jsou určeny pro zásobování všech bytových domů. Podrobné rozvrţení a 

návrh stávající a nově navrţené vodovodní sítě je znázorněno ve výkresové dokumentaci 

viz. Výkres č. 8 - Návrh technické infrastruktury – Vodní hospodářství. Dimenze 
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vodovodních řádů a výpočet potřeby vody pro obyvatelstvo je popsáno v příloze č. 2 – 

Výpočet – vodní hospodářství. 

 

4.5.2 Likvidace odpadních vod 

4.5.2.1 Stávající stav 

     Soustavná veřejná kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod (ČOV) je vybudovaná 

v městské části Český Těšín, novější úseky kanalizace jsou pro rodinné domy v ulici 

Klidná. V ostatních sídlech řešeného území jsou odpadní vody likvidovány individuálně, 

případně jsou odváděny ojedinělými stokami do recipientů bez čištění. Kanalizace a ČOV 

jsou ve správě SmVaK. Kostru kanalizace Českého Těšína tvoří osm kmenových 

kanalizačních sběračů A aţ H. Kmenová stoka A odvádí splaškové odpadní vody na ČOV, 

dešťové odpadní vody jsou odlehčovány do Olše. Na kanalizaci délky 58,856 km je 

napojeno cca 22 201 obyvatel z čehoţ je 100 % obyvatel z městské části Českého Těšína.  

      Jednotná stoková síť je ukončena na mechanicko – biologickou ČOV Český Těšín, 

která je v provozu od roku 1972. Čistírna má kapacitu Q = 10 000 m
3
/d odpadních vod. Na 

ČOV v současné době přitéká celkem 7 808,22 m
3
/den odpadních vod, z toho 2 145 

m
3
/den od obyvatel, 821,92 m

3
/den z průmyslu, zemědělství a ostatních producentů a 4 

841,10 m
3
/den sráţkových a balastních vod. ČOV má v současnosti kapacitní i látkovou 

rezervu. [1]   

 

4.5.2.2 Kanalizační síť v řešeném území a její návrh 

      Stávající jednotná kanalizace DN 1100 je vedena středem místní komunikace na ul. 

Sokolovská. Je na ní napojen objekt domova důchodců. Další stávající jednotná kanalizace 

DN 500 vede podél místní komunikace na ul. Lipová. Tato kanalizace odvádí veškeré 

splaškové a dešťové odpadní vody z areálu firmy VOP GROUP s.r.o. 

      Kanalizace bude řešená jako oddílná. Z řešené lokality budou splaškové vody 

odváděny kanalizačními stokami z PVC DN 250. Kanalizační přípojky k jednotlivým 

bytovým domům budou řešeny z PVC DN 200. Přípojky budou vedeny kolmo k hlavnímu 

kanalizačnímu řádu v nejkratších moţných vzdálenostech. Veškeré kanalizační potrubí 

budou uloţena v hloubce min. 1,0 m pod vozovkou. 
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      Dále bude pro řešené území navrţeno potrubí odvádějící dešťové vody z povrchů 

komunikací, zpevněných ploch, střech a zeleně. Dešťová kanalizace bude odváděna 

kanalizačními stokami DN 250, DN 300 a DN 500 z PVC a následně se odvede přes 

navrţený odlučovač ropných látek do přehrady Hrabinka. [1, 6, 17, 18, 26, 27]   

      Řešení oddílné kanalizace je znázorněno na výkrese č. 8 Návrh technické infrastruktury 

– Vodní hospodářství. Dimenze kanalizačních řádů a výpočet splaškové a dešťové 

kanalizace je popsáno v příloze č. 2 – Výpočet – vodní hospodářství. 

 

4.5.3 Zásobovaní plynem 

4.5.5.1 Stávající stav 

      Rozvoj plynárenství Českého Těšína má své počátky jiţ v minulém století. V roce 1882 

byla vybudována karbonizační plynárna vyrábějící svítiplyn z ostravského černého uhlí pro 

účely osvětlování ulic, místností významnějších budov a později také k vaření. Nový směr 

ve vývoji plynárenství byl dán vyuţitím loţisek zemního plynu karbonského na území 

Dolního Ţukova. V roce 1951 byl definitivně zrušen provoz městské plynárny a po 

technické úpravě spotřebičů byl do sítě vpuštěn zemní plyn. Karbonský zemní plyn z 

naleziště Ţukov byl z těţebních sond veden sběrnými plynovody do předávací stanice v 

Dolním Ţukově. Původní tlak plynu 3,6 MPa postupně s těţbou klesal, aţ na 0,4 Mpa. 

Zemní byl rozveden potrubím DN 200 do Třince a DN 150 do regulační stanice v Českém 

Těšíně.  

      Rostoucí potřeba plynu si v roce 1960 vyţádala nové propojení zemního plynu 

naftového z Havířova - Suché do Českého Těšína. Těţba karbonského plynu na 

ţukovských sondách je v současné době nepatrná a z hlediska zásobování řešeného území 

nemá praktický ţádný význam. Město Český Těšín je zásobováno zemním plynem z VTL 

plynovodu DN 500, PN 25 Stonava - Ţukov, na který je propojen VTL plynovod DN 500, 

PN 25 Suchá - Albrechtice  v prostoru hranice mezi katastrálním územím Albrechtice a 

Chotěbuz. Jiţní částí území prochází VTL plynovod DN 200, PN 40 Ţukov - Třinec, který 

byl rekonstruován v nové trase. Dodávku plynu do městské plynovodní sítě, která je 

provozována jako smíšená (STL + NTL) zajišťuje 5 regulačních stanic s celkovým 

výkonem 12 400 m
3
h

-1
.  
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      Celkově bylo na území Českého Těšína roku 1992 provozováno 90 km plynovodní 

sítě. Evidováno bylo 8 783 odběratelů z toho 8 278 z řad obyvatelstva, 462 odběratelů v 

kategorii maloodběr a 43 v kategorii velkoodběr. Celkový odběr zemního plynu z místní 

sítě i dálkovodu dosáhl 24,3 mil. m
3
, přičemţ odběr obyvatelstva činil 7,4 mil. m

3
. 

Špičkový hodinový odběr z místní sítě dosahuje v zimním období 6 580 m
3
. [1]  

 

4.5.5.2 Plynovodní síť v řešeném území a její návrh 

      Na západní části souběţně s biokoridorem vede stávající vedení vysokotlakého plynu 

DN 150, PN 25. V areálu firmy VOP Group s.r.o. se nachází regulační stanice VTL/STL, 

která je na toto vedení napojená. 

      Pro navrhovanou zástavbu bude potřeba zemního plynu pro vytápění, přípravu teplé 

vody a vaření jednotlivých bytových domů. Řešená lokalita bude napojena na regulační 

stanici VTL/STL v areálu nemocnice, s které povede středotlaké plynovodní vedení STL 

DN 63 krajem ulice Sokolovská a bude dále rozvedeno na řešeném území. Plynovodní 

přípojky k jednotlivým bytovým domům budou řešeny jako STL DN 50. [1, 6, 17, 18, 27]   

      Řešení plynovodního řešení je znázorněno na výkrese č. 9 Návrh technické 

infrastruktury – Energetika. Dimenze plynovodních řádů a výpočet potřeby plynu je 

popsáno v příloze č. 3 – Výpočet – energetika. 

 

4.5.4 Zásobování elektrickou energií 

4.5.4.1 Stávající stav 

      Město Český Těšín je zásobováno elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV 

napájené z transformační stanice 110/22 kV Ropice. Z této stanice jsou do řešeného území 

vyvedena dvě napájecí vedení 22 kV VN - VN 105 Ropice - Albrechtice a VN 39 Ropice - 

Karviná v dimenzi 3 x 120 AlFe. Maximální přenosová schopnost obou vedení je při 

vzdálenosti 4.9 km cca 20 MW. Obě vedení však zajišťují odběry elektrické energie i 

mimo řešené území.  

      V centrální části města je rozvod VN řešen kabelovou sítí 6 KV, napájenou z jediného 

zdroje - stanice A - 22/6kV s výkonem 2 x 2,5 MW. Na sídlištích Mojská a Svibice je 

distribuční síť VN realizována kabelovým rozvodem 22 kV. Ostatní sídla jsou zásobována 
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elektrickou energií přípojkami z venkovních linek k distribučním trafostanicím 22/0,4 kV. 

Kabelový rozvod je součástí distribuční sítě VN s napěťovou hladinou 22 kV. Venkovní 

vedení VN 22 kV jsou převáţně v dobrém technickém stavu, rekonstruována byla vedení 

VN 105 a VN 39. Na kabelovou síť jsou zasmyčkovány distribuční trafostanice 22/0,4 kV 

v celkovém počtu 54. Tyto trafostanice jsou kioskové event. vestavěné zásobující bytově - 

komunální sféru. Z venkovní sítě je napojeno 49 trafostanic s celkovým výkonem 7 335 

kVA, z toho v Českém Těšíně 13 s výkonem 2 235 kVA. Pro bytově - komunální sféru v 

území je instalovaný výkon trafostanice 4 380 kVA z toho pro vlastní město 160 kVA. 

Tyto trafostanice jsou různého provedení, venkovní i zděné s různými výkony 

transformátorů od 75 do 400 kVA. [1]   

 

4.5.4.2 Elektrické vedení v řešeném území a její návrh 

      Navrhovaná lokalita bude dle podmínek ČEZ Distibuce a.s. připojena z nového 

zařízení distribuční soustavy. Připojení bude provedeno ze dvou nových trafostanic o 

výkonech 160 kVA a 630 kVA, které budou napojeny na stávající vedení VN 105. Tyto 

trafostanice by měly zásobovat veškeré bytové domy na území elektrickou energií. 

Napojení jednotlivých bytových domů bude provedeno zemním kabelovým vedením NN. 

Zároveň by tyto nově navrţené trafostanice měly slouţit jako energie pro veřejné osvětlení 

na celé ploše řešené lokality. [1, 6, 17, 18, 27]   

      Řešení elektrického vedení je znázorněno na výkrese č. 9 Návrh technické 

infrastruktury – Energetika. Výpočet celkové spotřeby energie a návrh trafostanic je 

popsán v příloze č. 3 – Výpočet – energetika. 

 

4.5.5 Zásobování teplem 

      Město Český Těšín se rozkládá v oblasti nivy řeky Olše, pod výběţkem Beskyd, v 

průměrné nadmořské výšce 270 m. Podle ČSN 06 0210 (mapy oblastí nejniţších 

venkovních teplot) leţí Český Těšín v místě s oblastní výpočtovou teplotou tex = -15 
o
C a 

intenzivními větry. Převládající větry jsou jiţní a západní. Počet dnů s průměrnou teplotou 

niţší neţ 12 
o
C dosahuje během roku 226, průměrná teplota v topném období je 3,4 

o
C.  

      V Českém Těšíně je rozšířen především decentralizovaný způsob vytápění bytů a 

objektů vybavenosti z domovních a blokových kotelen zásobující teplem a TUV 5 700 
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bytů a veškerou vybavenost. Největším tepelným zdrojem je plynová kotelna Hrabinská s 

instalovaným výkonem 6,8 MW ve 4 teplovodních kotlech typu ČKD - PGV. Průmyslové 

podniky provozují 9 kotelen s celkovým výkonem 18 MW. Zemním plynem je zajištěno 

cca 70 MW z celkového výkonu všech kotelen. Plynové kotelny jsou v dobrém technickém 

stavu, jejich výkon pokrývá potřeby pouze těch objektů, pro které byly určeny. Pro novou 

výstavbu je nutné budovat nové tepelné zdroje. [1]   

       Všechny nově navrţené bytové domy na řešeném území budou zásobovány teplem ze 

samostatných plynových kotlů umístěných v suterénech jednotlivých domů. 

 

4.5.6 Spoje 

      Město Český Těšín včetně okolních sídel přísluší do středového místního telefonního 

obvodu Český Těšín jako součást uzlového telefonního obvodu Třinec a tranzitního 

telefonního obvodu Ostrava, který zajišťuje dálkový provoz. Hlavní ústředna místního 

telefonního odvodu Český Těšín vybudovaná v roce 1961 s kapacitou 3 000 Pp v systému 

P 51 a je v současné době plně obsazena.  

      Vedlejší telefonní ústředny typu ATZ - 63 s kapacitou 50 Pp jsou umístěny v sídlech 

Dolní Ţukov, Horní Ţukov, Chotěbuz, Mistřovice a Stanislavice. Místní síť v Českém 

Těšíně je provedena převáţně úloţnými kabely, z ústředny vede do sítě cca 4 000 párů, coţ 

umoţňuje podstatný rozvoj telefonizace. Základní napojení ústředny Český Těšín na 

uzlovou ústřednu Třinec je provedeno svazkem 25 - 35 okruhů.  

      V roce 1992 byl pro rozvoj telefonizace realizován spojový kabel do sídliště Svibice a 

provedena kabelizace sítě na sídlišti Mojská. Dále byl v roce 1992 uveden do provozu 

dálkový optický kabel v trase Ostrava - Český Těšín - Katowice s odbočkou do Karviné. 

Byl realizován digitální satelit s kapacitou 976 Pp, který bude napojen na digitální ústřednu 

v Karviné. Místní telefonní sítě v jednotlivých sídlech jsou provedeny většinou 

nadzemními prostředky - drátová vedení a závěsné kabely s nevyhovujícími technickými 

parametry. Kapacita telefonních ústředen je pro výhledový stupeň telefonizace 

nedostatečná, zajištění výhledového provozu vyţaduje celkovou rekonstrukci místní 

telefonní sítě. [1]   

      V řešeném území prochází optický kabel podél ul. Sokolovská, na který je moţno se 

připojit. 
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4.6 Nakládání s odpady 

 

4.6.1 Stávající stav 

      Likvidaci komunálních odpadů v Českém Těšíně provádí odborné firmy zajišťující pro 

obec komplexní nakládání s odpady, coţ znamená sběr, svoz, třídění, úpravu a také 

odstranění prakticky všech vyskytujících se odpadů včetně nebezpečných.  

      Nakládání s komunálním odpadem na území města zajišťuje firma .A.S.A., spol. s.r.o. 

se sídlem na Jablunkovské 40, Český Těšín. Zařízení určené k výkupu odpadů je 

lokalizováno na ul. Tovární a na ul. Na Horkách, provozovatelem je SICHER-KOVY, 

spol. s.r.o.. Ve Sběrném dvoře na ul. Na Horkách jsou bezplatně fyzickým osobám 

(občanům s trvalým pobytem v Českém Těšíně) odebírány nebezpečné sloţky 

komunálního odpadu, elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (jedná se o světelné 

zdroje, chladící zařízení, velké a malé spotřebiče, televizory, monitory a velká zařízení), 

vytříděné sloţky komunálního odpadu (papír, plasty a sklo), kompostovatelný a objemný 

odpad. Na území města se nenacházejí provozované skládky odpadů. Kapacitní skládka 

odpadů se nachází mimo Český Těšín, v Horní Suché (provozovatel Depos, a.s.). V okolí 

existují a dále se posilují kapacity na moderní likvidaci odpadů (Karviná - Barbora).  

      Určité problémy způsobuje stále rostoucí objem biologicky rozloţitelných 

komunálních odpadů a i jiných odpadů, jejichţ produkce roste se změnami ţivotního stylu 

obyvatel, proto jsou stále častěji zvaţovány formy likvidace těchto odpadů i v menších 

sídlech se zástavbou rodinnými domy. V současnosti na území města neexistují potvrzené 

plošné záměry z hlediska odpadového hospodářství, které by se promítly do územně 

plánovací dokumentace, nároků na nové plochy či změnu jejich vyuţití. [1]   

 

4.6.2 Návrh řešení nakládaní s odpady v území 

      Odpad z domácností bude shromaţďován v kontejnerech umístěných na vyčleněných 

plochách snadno dostupných nákladním autům pro svoz tohoto odpadu. Jejich vzdálenost 

od objektu bytových domů nesmí překročit 70 m. Zároveň budou na území rovnoměrně po 

celé ploše rozmístěny speciální sběrné nádoby pro třídění papírového, plastového a 

skleněného odpadu. Odpady z řešeného území budou odváţeny na řízenou skládku. 
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4.7 Městský mobiliář 

 

      Při návrhu vybavení lokality městským mobiliářem se projevila snaha o co 

nejkomplexnější přístup při řešení této části území. Oddechové a herní plochy budou 

v různém rozsahu osazeny stojany na odloţení jízdních kol, parkovými lavičkami pro 

odpočinek, dřevěnými altány, herními sestavami pro dětská hřiště a odpadkovými koši. 

Městský mobiliář je vhodné navrhovat jako nepřenosný. 

      Veškerá navrţená dětská hřiště se budou nacházet na zpevněném povrchu, který bude 

tvořit plocha tlumící náraz, jejíţ konstrukce je tvořena pryţovým povrchem. Tyto dětské 

hřiště budou vhodně doplněny o lavičky, houpačky, skluzavky, pískoviště, kolotoče, 

prolézačky a další dětské stavební prvky. 

      Příklady pouţitého mobiliáře včetně fotodokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 – 

Výpis pouţitého mobiliáře. 

4.8 Veřejná zeleň 

 

      Zeleň je nezbytnou součástí kaţdého obytného území. Jedná se o soubor ţivých prvků 

doplňujících dané prostředí. 

      Celé řešené území bude vhodně doplněno několika druhy stromů a keřů, které 

pomůţou ke zlepšení ovzduší, zmírnění hlučnosti a dotvoření atmosféry pro odpočinek a 

relaxaci. Tato nově navrţená veřejná zeleň bude plnit funkci veřejně přístupné zeleně 

s funkcí estetickou, rekreační, ochrannou a psychickou.  

      Její umístění je navrţeno tak, aby stromy při plném vzrůstu nezasahovaly svými 

větvemi do dopravního prostoru a nebránily tak bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu, nebránily rozhledu a nezakrývaly nebo nezastiňovaly svislé dopravní značení 

nebo zdroje veřejného osvětlení. Jejich umístění je rovněţ řešeno s ohledem na vedení 

podzemních inţenýrských sítí. [16, 27] 

     Rozmístění zeleně je patrné s výkresové dokumentace jednotlivých urbanistických 

návrhů.  
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5. Objemová studie vybraného objektu  ( bytový dům) 

 

5.1 Průvodní zpráva 

5.1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Bytový dům A 

Místo stavby:  Český Těšín – zóna Sokolovská 

Charakter stavby: Novostavba 

Zastavěná plocha: 573,54 m
2 

Obestavěný prostor: 8689  m
3 

 

5.1.2 Základní popis bytového domu 

 

      Předmětem dokumentace je návrh novostavby bytového domu. Jedná se o podsklepený 

bytový dům se čtyřmi obytními podlaţími se sedlovou střechou. V rámci návrhu bylo 

provedeno variantní řešení tohoto bytového domu. 

      Ve výkresové dokumentaci jsou tyto bytové domy označeny písmenem A. 

5.2 Souhrnná technická zpráva 

 

5.2.1 Území výstavby 

      Navrhované bytové domy se nacházejí v doposud nezastavěném území. Jsou umístěny 

v souladu s územním plánem města Český Těšín. Tato zóna je určená pro hromadné 

bydlení, tedy bytové domy. Nutnost dodrţení výškové úrovně je maximálně 5 nadzemních 

podlaţí. 

 

5.2.2 Urbanistické a architektonické řešení 

      Nově navrţený bytový dům má půdorysný tvar obdélníku, přičemţ půdorysné rozměry 

celého domu činí 15 m x 37,6 m. Bytový dům je navrţen jako 4 podlaţní, podsklepeny se 
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sedlovou střechou. Výška objektu v hřebenu střechy činí 15 m. Fasáda je opatřena 

probarvenou omítkou v odstínu šedé a oranţové. Barva střešní krytiny bude tmavě červená. 

Architektonický návrh a barevné řešení je patné na výkrese Vizualizace bytového domu. 

 

5.2.3 Dispoziční řešení 1 varianty 

      V první variantě řešení se nejedná o bezbariérový bytový dům. Bezbariérově je řešen 

pouze přístup ke vchodům a zvonkovému tablu pro osoby s omezenou schopností pochybu 

a orientace. Dle normy ČSN 73 4301 (Obytné budovy) nemusí mít bytové domy o čtyřech 

nadzemních podlaţí osobní výtah. 

      Bytový dům je sloţen ze dvou zrcadlově stejně rozměrově velkých obytných celků. 

Kaţdý celek má svůj vlastní vchod. Na hlavní vstup navazuje schodišťová mezipodesta 

z níţ je umoţněn přístup jedním schodišťovým ramenem do suterénu a druhým 

schodišťovým ramenem do 1. obytného podlaţí domu.  

      V prvním podzemním podlaţí kaţdého vchodu se nachází kolovna s kočárkárnou, 

kotelna, prádelna a sušárna, klubovna s posilovnou, sklady pomocných a sezonních 

materiálů a jednotlivé sklepní kóje. 

      První nadzemní podlaţí jednotlivých vchodu obsahuje 3 byty. Dva byty jsou 

třípokojové a jeden jednopokojový. Ve třípokojových bytech, které jsou zrcadlově shodné, 

se nachází obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem, loţnice, dětský pokoj, koupelna, 

WC, šatna, zádveří a 2 balkóny. První balkon je přístupny z loţnice a druhý z obývacího 

pokoje. Šířka vyloţení balkónů je 1,3 m. Celková podlahová plocha těchto třípokojových 

bytů je 94,70 m
2 

(byty typu A). Byt 1 + kk leţící mezi oběma třípokojovými byty má 

celkovou podlahovou plochu 52,09 m
2
 (byt typu B). Obsahuje obývací pokoj 

s kuchyňským koutem a místem pro spaní, koupelnu, WC, šatnu a balkón, jehoţ vyloţení 

je taktéţ 1,3 m. 

      Druhé a třetí nadzemní podlaţí je dispozičně stejné jako první nadzemní podlaţí. 

      Ve čtvrtém nadzemním podlaţí jsou třípokojové bytové domy řešeny jako podkrovní 

se střešními okny. Krajní třípokojové byty jsou doplněny o balkón s vyloţením 1,3 m. 

Celková podlahová plocha tohoto bytu je 88,85 m
2
. Prostřední třípokojové byty jsou bez 
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balkonů a jejich podlahová plocha je 85,35 m
2
. Byty 1 + kk jsou dispozičně i rozměrově 

shodné jako na  předchozích podlaţích.  

      Na kaţdém podlaţí se tedy nachází ve dvou vchodech dohromady 6 bytových jednotek 

a celkový počet bytů v objektu je tedy 24. [19, 21, 28, 29] 

      Celkové dispoziční řešení včetně rozmístění nábytku této první varianty je detailně 

znázorněno v jednotlivých půdorysech ve výkresové dokumentaci na výkresech č 10 – 13. 

 

5.2.4 Dispoziční řešení 2 varianty 

      V druhé variantě řešení se počítá s návrhem bezbariérového bytového domu.  

      Bytový dům je sloţen stejně jako u první varianty ze dvou zrcadlově stejně rozměrově 

velkých obytných celků. Kaţdý celek má taktéţ svůj vlastní bezbariérový vchod. Do 

jednotlivých podlaţí se dá dostat jednak schodištěm a také navrţeným výtahem. Tento 

výtah svými rozměry a vybavením splňuje poţadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb.  

Navrţená klec výtahu má šířku 1100 mm a hloubku 1400 mm. 

       Dispozičně je druhá varianta podobná té první. Na kaţdém podlaţí se tedy nachází ve 

dvou vchodech dohromady 6 bytových jednotek. Celkový počet bytů v objektu je tedy 

stejný jako u varianty první, dva byty jsou řešeny jako bezbariérové. 

      První nadzemní podlaţí se však v této variantě nachází na úrovni terénu. Přidáním 

osobního výtahu došlo ke zmenšení jednoho třípokojového bytu na dvoupokojový. 

Celková podlahová plocha tohoto bytu je 82,78 m
2
. Zároveň se na tomto podlaţí změnily 

byty 1 + kk. V této variantě jsou tyto byty řešeny jako bezbariérové. Podlahová plocha 

těchto bezbariérových bytů je 53,96 m
2
, přičemţ obsahují obývací pokoj s kuchyňským 

koutem a místem pro spaní, bezbariérovou koupelnu s WC, zádveří a balkón, jehoţ 

vyloţení je 1,6 m. Třetí třípokojový byt na tomto podlaţí je dispozičně a rozměrově stejný 

jako u varianty první.  

      Druhé nadzemní podlaţí kaţdého vchodu obsahuje jiţ klasické 3 byty, jedná se 

dvoupokojový byt stejných rozměrů jako v 1. NP a jeden jednopokojový a třípokojový byt 

shodný jako u první varianty. 
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      Třetí a čtvrté nadzemní podlaţí je dispozičně stejné jako druhé nadzemní podlaţí. [19, 

21, 28, 29] 

      Celkové dispoziční řešení včetně rozmístění nábytku této druhé varianty, včetně řešení 

bezbariérových bytů je detailně znázorněno ve výkresové dokumentaci na výkrese č. 17 - 

Bytový dům – půdorys 1. NP - 2 varianta.  

 

5.2.5 Konstrukční řešení 

      Objekt bytového domu bude zaloţen na základových pásech z prostého betonu. 

      Konstrukční systém celého objektu je zděný z cihelných bloků POROTHERM. 

Obvodové vnější nosné zdivo je z cihel POROTHERM 44 P+D. Tyto cihly jsou určené pro 

jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm s velmi vysokými nároky 

na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Vnitřní nosné stěny tl. 300 mm jsou z cihel 

POROTHERM 30 P+D. Příčky tl. 150 mm jsou z cihel POROTHERM 14  P+D. Pro 

otvory v obvodových stěnách, vnitřních stěnách a příčkách jsou navrţeny 

rovněţ keramické prvky POROTHERM.   

      Stropní konstrukce je řešená taktéţ z prvků systému POROTHERM.  Tvoří ho 

keramické stropní vloţky POT a tvarovky MIAKO. Ţelezobetonový ztuţující věnec je 

navrţen v rámci stropů všech podlaţí. 

      Schodiště v místě hlavní komunikace je ţelezobetonové monolitické, vetknuté do 

nosných a schodišťových zdi a stropní konstrukce. Je dvouramenné šířky 1200 mm. 

Zábradlí schodiště bude nerezové, umístěné po obou stranách schodišťových ramen ve 

výšce 1000 mm. 

      Střešní konstrukce je navrţena jako sedlová, z příhradových vazníků, doplněná 

střešními vikýři. Střešní krytina je pálených tašek firmy Tondach. 

      Pro výplně otvorů budou pouţita hliníková okna a vnější dveře (jednokřídlové, 

dvoukřídlové) systému REYNAERS, tmavě šedého nátěru. 
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5.2.6 Technické řešení 

      Bytový dům bude zásobován pitnou vodou z veřejné sítě vodovodu. Vodoměrná 

soustava včetně hlavního uzávěru vody bude umístěna v podzemním podlaţí. Vnitřní 

rozvody povedou instalačními šachtami k jednotlivým bytovým jednotkám a odtud 

dráţkami ve zdivu k zařizovacím předmětům.  

      Kanalizace bude řešená oddílně. Splašková voda bude z objektu odváděna gravitačně 

do  ČOV Český Těšín. Dešťová voda bude odváděná samostatnou kanalizací přes 

odlučovač ropných látek do přehrady Hrabinka. 

      Plynovodní přípojkou se dále bytový dům napojí na STL plynovodní řád. Vnitřní 

rozvody povedou opět instalačními šachtami k jednotlivým bytovým jednotkám a odtud 

budou napojeny zařizovací předměty.  

      Zdrojem tepla bude pro kaţdý vchod samostatný plynový kotel s odtahem spalin do 

komína. Kotel bude umístěn v podzemním podlaţí v kotelně. 

      Domy budou napojeny na elektrickou rozvodnou sít města. Veškeré světelné a 

zásuvkové rozvody budou řešeny kabely CYKY pod omítkou. [17, 18] 
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6. Ekonomický propočet návrhu 

 

      Lokalita Sokolovská představuje docela rozsáhlé území, které má město v úmyslu do 

budoucna řešit a realizovat.  

      Podle prvotního ekonomického propočtu se však jedná o velmi velké investice do 

řešeného území. V mém případě se jedná ovšem pouze o návrh řešení a proto vyčíslené 

hodnoty jsou pouze orientační. Mohou tedy slouţit jako vodítko budoucího řešení této 

zóny. [4, 5] 

      Ekonomické zhodnocení je uvedeno v příloze č. 4 - Celkový ekonomický propočet 

řešeného území. 
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7. Závěr 

 

      Cílem této diplomové práce bylo vytvořit urbanisticko – architektonický návrhy části 

lokality Sokolovská. Mou snahou bylo navrhnout vhodné řešení zástavby bytovými domy 

na celém území. Hlavní důraz jsem kladl zejména na zlepšení atraktivity bydlení v této 

lokalitě. Zóna je navrţena pro hromadné bydlení doplněná o zóny sportu, rekreace a 

zeleně.  

      Toto řešené území v současné době nereprezentuje zatím ţádnou významnou lokalitu 

na území města. V budoucnosti by však mohla a měla přispět k rozvoji města díky 

kvalitnímu bydlení a centru kaţdodenní rekreace. 

      Diplomová práce obsahuje hlavní a vedlejší variantu urbanistického řešení území. 

V těchto variantách je popsáno území a objekty na něm navrţené. Vybraný typ bytového 

domu je řešen formou objemové studie, kde je popsáno jeho architektonické, dispoziční, 

konstrukční a technické řešení. Práce je vypracována včetně hrubého ekonomického 

propočtu.   

      Řešená zóna ještě na konci svého vývoje, Tato územní studie můţe slouţit jako 

alternativní varianta rozvrţení a vyřešení stávající lokality. 

      Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mi jakkoliv pomohli při tvorbě této 

diplomové práce. 
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12. Výkresová dokumentace 

 

Výkres číslo:  Název výkresu:       Měřítko: 

 

1. Situace širších vztahů      1:10 000 

2. Majetkoprávní vztahy       1:5 000 

3. Funkční vyuţití území      1:5 000 

4. Limity území        1:3 000 

5. Urbanistický návrh – varianta 1                                          1:1 000 

6. Urbanistický návrh – varianta 2    1:1 000 

7. Návrh dopravního řešení     1:1 000 

8. Technická infrastruktura – vodní hospodářství  1:1 000 

9. Technická infrastruktura – energetika    1:1 000 

10. Bytový dům – půdorys 1. PP     1:100 

11. Bytový dům – půdorys 1. NP     1:100 

12. Bytový dům – půdorys 2. – 3. NP    1:100 

13. Bytový dům – půdorys 4. NP     1:100 

14. Bytový dům – pohled západní a jiţní
 
    1:100 

15. Bytový dům – pohled východní a severní   1:100 

16. Bytový dům – řez A – A
´ 
       1:100 

17. Bytový dům – půdorys 1. NP - 2 varianta   1:100 

18. Vizualizace 1 návrhu řešení      -  

19.  Vizualizace 2 návrhu řešení      - 

20.  Vizualizace 1 bytového domu     -  

21. Vizualizace 2 bytového domu     - 
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                                     Příloha č. 1 

 

 
 

                     FOTODOKUMENTACE 
                                

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 
Obr.01 – Jižní pohled na řešené území                                                                                                                                                  

                                                               
                                                                           Obr.02 – Jihozápadní pohled na řešené území                                                                                                                                                  

 
Obr.03 – Severní pohled na řešené území     



 
Obr.04 – Východní pohled na řešené území      

                                                                
                                                                    Obr.05 – Severovýchodní pohled na řešené území     

 
Obr.06 – Západní pohled na řešené území                                                                                                                                                



     
Obr.07 – Pohled na stromovou alej podél ulice Lipová         

                                                                
                                                                   Obr.08 – Vojenský kryt                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Obr.09 – Stávající objekt domov důchodců 



 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                     Příloha č. 2 

 

 

 

 

 
 

   VÝPOČET – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝPOČET POTŘEBY VODY PRO OBYVATELSTVO 
 

Průměrná potřeba vody pro obyvatelstvo QP 

 

vobP qPQ   

 

obP  ….. počet obyvatel  ( bytový dům A = 72 obyvatel ) 

vq   ….. specifická potřeba vody [l /d] 

 

 Bytový fond – rozlišujeme specifickou potřebu vody qi  

1) byty ústředně vytápěné s koupelnou a ústřední přípravou teplé vody s potřebou vody 

280  l/(os.d) 

Bytový dům A (počet 4): 
 

- počet obyvatel = 72 

 

dlqPQ vobP /20160280721   

 

Bytový dům B (počet 15): 

 

- počet obyvatel = 60 

 

dlqPQ vobP /16800280602   

 

Bytový dům C (počet 14): 

 

- počet obyvatel = 24 

 

dlqPQ vobP /6720280243   

 

Celková průměrná potřeba vody pro obyvatelstvo QP 

 

dlQQQQ PPPP /426720672014168001520160414154 321   

dlQQ pP /2560324267206,06,0   

 

Maximální denní potřeba vody pro obyvatelstvo Qm 

 

dlkQQ dPm /32004025,1256032   

 

PQ  ….. průměrná potřeba vody 

dk   ….. součinitel denní nerovnoměrnosti ( 1,25) 



Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo Qh 

 

mQ ….. maximální potřeba vody 

hk  ….. součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,8) 

 

a) ve 14.hodině 

slhlQQ mh /7,3/13335320040
24

1

24

1
)14(   

 

b) ve 20.hodině 

slhlkQQ hmh /67,6/240038,1320040
24

1

24

1
)20(   

 

Výpočet dimenze vodovodního potrubí je stanoven pomocí vzorce: 

 


 m
Q

D 92,0
667,044


 DN 100 mm 

Hlavní vodovodní potrubí bude navrženo z PVC DN 100.  

Jednotlivé přípojky k  bytovým domům budou navrženy  jako PVC DN 50. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



VÝPOČET SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
 

Hlavní předpoklad je, že množství splaškové vody se rovná množství spotřebované vody. 

 

Maximální hodinový průtok splaškových vod Qmax 

 

    sldlkQQ P /272,0/6,234692,224/25603224/ maxmax   

 

Minimální hodinový průtok splaškových vod Qmin 

 

    sldlkQQ P /074,0/8,64006,024/25603224/ minmin   

 

Kanalizace je řešená jako oddílná. Splaškové odpadní potrubí je navrženo z PVC DN 250. 

Jednotlivé přípojky k bytovým domům budou řešeny z PVC DN 200.  Na potrubí jsou zřízeny 

revizní šachty, které musí zaručovat těsnost. Tyto šachty jsou umístěny vždy po maximáoních  

vzdálenostech 50 m a v každém zlomu.  

 

VÝPOČET DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

 

sqSQ   

 

 ……součinitel odtoku dle charakteru povrchu 

S  ……odvodňovaná plocha v ha 

sq ……intenzita deště [l /s.ha] 

 

Druh pozemku Součinitel   Intenzita deště 

qs [l/s∙ha] 
Plocha S [ha] 

 

Q [l/s] 

Plocha střech BD 0,9 120 1,34 144,72 

Asfaltové 

vozovky 

0,8 120 1,90 

 

182,40 

Chodníky  0,6 120 1,40 100,80 

Zeleň 0,05 120 8,32 49,92 

Celkem 477,84 

 

Celkový výpočtový průtok dešťové kanalizace je Q = 477,84 l/s. 

Dešťová kanalizace bude odváděna kanalizačními stokami DN 250, DN 300 a DN 500 z PVC 

a následně se odvede přes navržený odlučovač ropných látek do přehrady Hrabinka. 
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              VÝPOČET – ENERGETIKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ZÁSOBOVNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
 
 

Celková potřeba elektrické energie Pb  
 

nbib PP   

 

biP ……součet soudobých příkonů všech připojených bytů na dané vedení 

n ……soudobost pro n bytů 

 

Stupeň elektrifikace bytu: 

A   -  byt, v němž se elektrická energie používá k osvětlení a pro drobné domácí 

elektrospotřebiče 

- specifický příkon biP  = 4,40 kW . bj
-1

 
 

kWPP nbib 96,49842027,040,4    

 

Potřeba energie pro celou řešenou lokalitu je tedy  498,96 kW . Při celkovém počtu 420 bytů 

bude potřeba navrhnout na území 2 trafostanice. Jednu o výkonu 160 kVa a druhou o výkonu 

630 kVa.  Přípojka bude  řešena jako kabel nízkého napětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM 
 

      Při výpočtu budeme vycházet z toho, že zemní plyn bude používán pro vaření, přípravu 

TUV a topení. Varianta návrhu počítá s celkovým počtem 420 bytů. Hodnoty průměrné roční 

specifické spotřeby zemního plynu a jmenovité příkony jednotlivých spotřebičů jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Stupeň plynofikace bytu qi (m
3
/rok.) qhi (m

3
/hod.) 

Vaření (sporák) 190 1,2 

Příprava TUV 420 2,1 

Topení (byt v bytovém domě) 1860 2,1 

 

Hodinová potřeba zemního plynu: 

 

iihih kPqQ max    [m
3
 . h

-1
] 

 

hiq ……příkon daného druhu spotřebiče 

iP  ……počet spotřebičů daného druhu spotřeby 

ik  ……koeficient současnosti daného účelu spotřeby 

Vaření: 
 

13

11max, 16,83165,04202,1  hmkPqQ ihih
 

  
165,0

16420ln

1

16ln

1
1 







P
k  

 

Příprava TUV: 

 
13

12max 53,145165,04201,2  hmkPqQ ihih
 

  
165,0

16420ln

1

16ln

1
1 







P
k  

 

Topení:  

 
13

1113max 22,43049,04201,2  hmkPqQ hh
 

049,0
420

11
5,05,03 

P
k  

 

 

Celková potřeba pro obyvatelstvo: 
13

3max2max1maxmax 91,27122,4353,14516,83  hmQQQQ
hhhh  



Roční potřeba zemního plynu:  

 

isiP PqQ      [m
3
 . h

-1
] 

siq ……příslušná specifická hodnota potřeby zemního plynu (počet bytových jednotek = 420) 

iP  ……příslušný počet účelových jednotek 

 

Vaření: 
13

1 79800420190  rmPqQ iir  

 

Příprava TUV: 
13

2 176400420420  rmPqQ iir  

 

Topení: 
13

3 7812004201860  rmPqQ iir  

 

Celková potřeba pro obyvatelstvo: 
13

321, 103740078120017640079800  rmQQQQ rrror  

 

Dimenzování plynovodní sítě: 

 

mm
PP

LQ
KD

kz

47,44
005,04,0

167091,271
8,13 82,4

22

82,1

82,4
22

82,1










 → DN 63mm 

 

kde:     D    ….. je vnitřní průměr potrubí (mm)  

K    ….. konstanta (13,8 pro zemní plyn) 

Q    ….. výpočtový průtok úsekem (m
3
 .h

-1
) 

L     ….. délka příslušného úseku plynovodu (m)  

Pz   ….  absolutní tlak v počátečním uzlu úseku (MPa)  

Pk   ….  absolutní tlak v koncovém bodě úseku (MPa)  

 

Dle výpočtu bude navrženo nové plynovodní  potrubí o dimenzi DN 63mm. Řešená lokalita 

bude napojena na regulační stanici VTL/STL v areálu nemocnice, s které povede toto navržené 

středotlaké plynovodní vedení STL DN 63 a bude dále rozvedeno na řešeném území a k 

jednotlivým bytovým domům.   
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 EKONOMICKÝ PROPOČET NÁVRHU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



EKONOMICKÝ PROPOČET NÁVRHU 
 

Objekty bytových domů 

Název Obestavěný prostor 

( m
3
) 

 Cena za MJ 

 ( Kč / m
3 

) 

Celková cena 

( Kč ) 

Bytový dům A ( 4 ) 8689 4491 156 089 200 

Bytový dům B (15) 5646 4491 380 342 790 

Bytový dům C (14) 2675 4491 168 187 950 

Parkovací dům 16720 4051 67 732 720 

      Celkem 772 352 720 

 

Komunikace 

Název Plocha 

( m
2
) 

 ( Kč / m
2 

) Celková cena 

( Kč ) 

Komunikace a 

parkovací plochy 

19000 914 17 366 000 

Chodníky 14000 782 10 948 000 

           Celkem 28 314 000 

 

Inženýrské sítě 

Název Délka 

( m, ks ) 

Cena za MJ 

 ( Kč / m
 
) 

Celková cena 

( Kč ) 

Vodovod DN 100 1510 2700 4 077 000 

Vodovodní přípojka DN 50 1250 1068 1 335 000 

Kanalizace splašková DN 250 1330 5490 7 301 700 

Kanalizační přípojka DN 200 1300 3567 4 637 100 

Kanalizace dešťová DN 250 1425 5490 7 823 250 

Kanalizace dešťová DN 300 335 5988 2 005 980 

Kanalizace dešťová DN 500 490 8264 4 493 360 

Odlučovač ropných látek kus 21 541 21 541 

Trafostanice 160 kVA kus 687 000 687 000 

Trafostanice 630 kVA kus 1 000 000 1 000 000 

Elektrické vedení 22 kV 409 2135 946 835 

Elektrická vedení 0,4 kV 1325 915 1 212 375 

Elektrická přípojka 885 479 423 915 

Vedení veřejného osvětlení  

 (včetně podílu ceny sloupu) 

1754 1293 2 267 950 

Sdělovací kabely 2068 175 361 900 

Plynovod STL DN 63 1670 1115 1 862 050 

Plynovodní přípojka DN 50 1162 18 190 (10 m) 2 113 680 

      Celkem 42 570 700 



Terénní úpravy, zeleň a inventář 

Název Mnoţství 

 

MJ Cena za MJ 

(Kč) 

Celková cena 

( Kč ) 

Odstranění 

nevhodných 

dřevin 

250 m
2
 243 60 750 

Pokácení 

nevhodných 

stromů 

20 ks 435 8 700 

Založení trávníku 

parkového 

83200 m
2
 54 4 492 800 

Výsadba stromů 

s balem 

250 ks 1225 306 250 

Výsadba keřů 450 ks 61 24 400 

Dětské hřiště – 

pryžový povrch 

885 m
2
 866 740 430 

Houpačky 8 ks 14000 112 000 

Kolotoč 3 ks 21200 63 600 

Houpačka na 

pružině 

17 ks 12000 204 000 

Pískoviště 10 ks 5000 50 000 

Kovové 

prolézačky 

4 ks 13800 55 200 

Skluzavky 4 ks 14000 56 000 

K-ce pro basketbal 4 ks 28000 112 000 

Dřevěný altán 8 ks 60000 480 000 

Stoly na stolní 

tenis 

2 ks 33 800 67 600 

Multifunkční 

hřiště 

1 ks 2 400 000 2 400 000 

Hřiště na volejbal 1 ks 170 000 170 000 

Lavičky s 

opěradlem 

85 ks 8735 742 475 

Lavičky bez 

opěradla 

15 ks 8869 130 035 

Stojany na kolo 10 ks 9522 95 220 

Odpadkové koše 40 ks 5858 234 320 

Parkový stůl  ks 7830 7 830 

       Celkem 10 613 700 

 

 

 

 



Celková cena                                            853 852 000 Kč 

Náklady za umístění stavby 3 %                                25 615 560  Kč 

Projektové a inţenýrské práce 8%                             68 308 160  Kč 

Rezerva 7 %                                             59 769 640  Kč 

                            
Celková cena bez DPH                            1 007 550 000 Kč 
 

 

Podrobnější hodnoty ekonomického rozpočtu nejsou předmětem této práce. Vypočtené 

hodnoty slouží pouze pro hrubou variantu.  
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        VÝPIS POUŢITÉHO MOBILIÁŘE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Městský mobilíář : 

 

 

 Stojan na kolo Foca 

                  ( zdroj: http://www.urbania.cz ) 

 
          Stojan na kola Foca má moderní vzhled a je tedy 

vhodný do města, na cykloodpočívadla. Zvláštní důraz 

je kladen na funkčnost. Díky tomu je možné do stojanu 

bez problémů postavit horská i silniční kola. Opěrné 

body jsou umístěny tak, aby u většiny běžných kol nebyl 

poškozován výplet kola. Stojan Foca nabízí stání pro 6 

kol a má madlo pro snadné a bezpečné uzamčení. Pevná 

kovová konstrukce s povrchovou antikorozní úpravou je opatřena lakem v 

odstínu metalizovaná černá a tmavě modrá RAL 5008. Nestandardní barevnost lze objednat za 

příplatek. 

 

 

 

 Parková lavička s opěradlem 

         ( zdroj: http://www.urbania.cz ) 

 
Moderní parková lavička s netypicky 

lomeným tvarem bočnic se sedákem a 

opěradlem z masivních jasanových 

desek. Lavička Lomeno 140 nabízí pohodlné 

sezení pro 2 osoby. 

 

 

 

 

 
 

http://www.urbania.cz/
http://www.urbania.cz/


 Parková lavička SLA04B bez opěradla s výplní z 8 latí 1600 mm 

 ( zdroj: http://www.abstore.cz ) 

  
        Tato parková lavička je dostupná ve 

dvojím provedení, 1300 mm a 1600 mm 

dlouhá nebo jako modulová řada 2560 mm 

dlouhá.  Skládá se ze dvou krajních rámů 

z hliníkových obdélníkových profilů a 

hliníkových úchytek, do kterých jsou upevněny 

profily sedadla. Sedadlo je z impregnovaného dřeva mořeného do různých barevných odstínů 

případně ze speciálního plastu.  

 

 Odpadkový koš Salou ( zdroj: http://www.urbania.cz ) 

 
Odpadkový koš Salou je vhodný například pro 

zámecké parky a zahrady. Vnější část 

dřevěného odpadkového koše tvoří 24 

dřevěných latí z tropického dřeva. Kovová 

konstrukce i vnitřní nádoba jsou 

z galvanizované oceli. Použité dřevo je odolné 

vodě, houbám a hmyzu. 

 

 

 

 Zahradní altán          ( zdroj: http://www.zahradni-nabytek.cz ) 

 
 

http://www.abstore.cz/
http://www.urbania.cz/


Dětské prvky: 

 

 DHK 5 - Kolotoč SC- kovo - se sedačkou  ( zdroj: http://www.sportclub.cz ) 
 

                                                         
 

 Houpadla na pruţině ( zdroj: http://www.sportclub.cz ) 
 

                                              

  

 DHK 3 - Houpačka SC2-kovo ( zdroj: http://www.sportclub.cz ) 
 

                                                        
 

 Dětské hřiště Monkey´s Box 2C ( zdroj: www.detska-hriste-skluzavky.cz) 
 

 


