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Anotace  

 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout využití území ve vymezené lokalitě v obci Stonava 

-„Holkovice“ v rozsahu územní studie. Práce obsahuje návrh řešení výstavby různých typů 

rodinných domů a občanské vybavenosti. Dále také řešení technické a dopravní 

infrastruktury, řešení odpadového hospodářství, úpravy zeleně a návrh rozmístění 

mobiliáře. V úvodu se práce zabývá stručnou rekapitulací teoretických východisek a 

základních poznatků o vymezeném území. Při návrhu této územní studie jsem vycházel ze 

zjištěných skutečností o daném území. Studie je vypracována v rozsahu 55 stran.  

Návrh je koncipován ve dvou variantách, kdy obě varianty respektují existenci 

stávajícího kostela s přilehlým hřbitovem a vedením sítí vysokého napětí. Varianty splňují 

požadavky územního plánu a řešenou lokalitu řeší jako zástavbu individuálního bydlení.  

V obou variantách jsou navrženy klidové zóny s integrovaným dětským hřištěm a zóny 

sportu. Tyto zóny budou sloužit obyvatelům nově navržené zástavby, tak i žákům přilehlé 

základní školy a širokému okolí. 

 

Annotation 

The main point of this diploma thesis is a proposal of utilization of the area Stonava – 

„Holkovice“  in the range of territorial plan. In this diploma thesis there is describe a 

proposal solution of the construction of the different types of family houses. There is also 

the proposal of technical and transport infrastructure, solution of waste management, 

regulation of landscape and placement of furniture. In the beginning of this diploma thesis 

is a brief recapitulation of theoretical solutions and basic knowledge about defined 

territory. In the proposal of this study I came from the founded reality about the territory. 

The study consists from 55 pages.  

The proposal is drawn up in two variants. Both of them respect the existing church with 

contiguous cemetery and conducting of high voltage. The variants answer the requirements 

of territorial plan and the locality is solid as a build-up area for individual living. In both 

variants are proposed calm zones with playground for children and sport zones. These 

zones will be served for inhabitants of this area, for inhabitant from surrounding and for 

children from near school. 
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1.  Úvod 

  
Cílem mé diplomové práce je územní studie využití místní části Holkovice v obci Stonava, 

která povede k vhodnému využití nezastavěného území, které v současné době slouží jako 

zemědělská půda. Zadavatelem mé diplomové práce je Obecní úřad obce Stonava na 

Karvinsku. Úkolem práce je návrh zástavby rodinnými domy různého typu, dále také 

občanské vybavenosti, konkrétně restaurace s bowlingem a návrhu menšího sportovního 

areálu sloužícího jak pro žáky přilehlé základní školy, tak pro širokou veřejnost.  

 

Při urbanistických návrzích jsem se snažil zohlednit stávající objekty i jednotlivé prvky 

technické infrastruktury, které ať už přímo či nepřímo budou zasahovat do řešené lokality. 

Mezi objekty, které je nutno zohlednit v urbanistických návrzích je především evangelický 

kostel s přilehlým hřbitovem. Hlavím omezujícím prvkem je vedení velmi vysokého napětí 

procházející severní části řešeného území.  

 

Diplomová práce je vyhotovená ve dvou variantách s tím, že jedna je dopracována do 

podoby územní studie. Varianty jsou si svým charakterem velmi podobné, obě obsahují 

obdobné typy rodinných domů, občanské vybavenosti a sportovního areálu, které jim však 

ukládá zadání diplomové práce a požadavky obce Stonava. Různí se svým urbanistickým 

pojetím, řešením obytných zón a velikostí klidových zón s dětským hřištěm. Obě varianty 

plně splňují požadavky územního plánu.  

 

V práci jsem se snažil o vytvoření kvalitních podmínek pro bydlení budoucím 

obyvatelům této lokality. Obytný soubor jsem navrhl jako obytnou zónu, čímž zabezpečím 

klidný provoz v oblasti. Dalším zklidňujícím prvkem je vytvoření rekreační a klidové 

plochy parku s dětským hřištěm. V řešeném území jsem navrhl i menší sportovní areál a 

restauraci s bowlingem. 

 

Diplomovou práci tvoří  textová a výkresová část. Textová část je složená z části 

teoretické a praktické, kde teoretická část zahrnuje informace a poznatky získané studiem 

dané problematiky. Část praktická se zabývá vlastním návrhem, řešením a využitím celé 

zvolené lokality. Výkresová část je složená ze seznamu výkresů a danými výkresy 

diplomové práce. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 
2.1 Územní plánování a územní studie 

 

Úkolem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu území a zejména pro 

její udržitelný rozvoj, spočívající v rovnovážném vztahu podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro sjednocení společenství obyvatel území, který 

uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 

budoucích. [2] 

 

Cílem územní studie je prověřovat, posuzovat a navrhovat možná řešení vybraných 

problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například 

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

ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [2] 

 

2.2 Rodinný dům a jeho návrh 

 

Za rodinný dům se považuje taková stavba, která je ve své hlavní funkci určená pro 

bydlení a která svým stavebním uspořádáním a situací odpovídá požadavkům, jež jsou 

kladeny na způsob rodinného bydlení. Z hlediska dispozičního se jedná o stavbu, v níž je 

více než jedna polovina celkové podlahové plochy určená k bydlení. [4] 

  

Ze současně platných předpisů plyne, že rodinný dům může disponovat nejvýše třemi 

samostatnými bytovými jednotkami, jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními 

podlažími a podkrovím. Rodinný dům řadíme do kategorie nízkopodlažní rodinné zástavby 

a disponuje specifickými vlastnostmi, kterými se jednoznačně odlišuje od ostatních typů 

bydlení. Tento typ bydlení je charakteristický tím, že je bezprostředně spojeno s parterem a 

většině případů mu přísluší soukromá zahrada. Do této kategorie řadíme rodinné domy 

izolované, dvojdomky, čtyřdomky, řadové rodinné domy, atriové a terasové domy. [22] 

 

V souvislosti s návrhem rodinného domu je nutno akceptovat řadu zavedených a 

ověřených zásad. Základními kritérii pro návrh tohoto typu bytového objektu jsou 

prostorové potřeby člověka. [25] Proto je nutné při návrhu vycházet z předpokládaného 
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nebo známého počtu budoucích uživatelů takového objektu, případně bytu. Obecně lze 

tedy říci, že návrh vnitřního prostoru je ovlivněn řadou neméně důležitých aspektů, které 

vycházejí z hygienických, stavebně fyzikálních a společenských nároků. Pro zajištění 

maximální pohody obyvatel je nutné neopomenout požadavky na mikroklima obytného 

prostředí. Do této kategorie řadíme především osvětlené, proslunění, ovzduší a hluk. 

S těmito aspekty přímo souvisí správná orientace vůči světovým stranám. V případě 

návrhu má rodinný dům jednoznačně výhodu především v maximální možné míře 

individuality dle požadavků budoucího uživatele. 

 

Odstupové vzdálenosti RD 

Vzdálenost mezi samostatně stojícími RD nesmí být menší než 7,0 m (v případě 

individuální rekreace 10,0 m). Vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší 

než 2,0 m. Ve zvláště stísněných podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy 

snížena na 4,0 m, pokud v žádné z protilehlých částí stěn domů nejsou okna obytných 

místností. Vzdálenost průčelí s okny obytných místností musí být nejméně 3,0 m od okraje 

komunikace (mimo zastavění proluk řadové zástavby). 

 

Vnější hrany pochozí plochy rodinného domu (např. terasa, balkón), která je nad 

přilehlým terénem výše než 2 m, musí být minimálně 3 m od hranice sousedního pozemku.  

[14, 24] 

 

2.3 Občanská vybavenost 

 

Občanské vybavení je prezentováno velmi rozsáhlým souborem výrobních i nevýrobních 

zařízení, zasahující od správy a administrativy až po školství, rekreaci a sport. Cílem 

rozvoje této obslužné funkce je zvýšení nároku na kvality a pohotovosti všech služeb, které 

občanské vybavení nabízí obyvatelům  jak sídla, tak i těm, kteří za službami dojíždějí. [4] 

 

Faktory, které mají rozhodující vliv na rozvoj zařízení občanského vybavení, vycházejí 

z ekonomické a sociální skladby obyvatel, z prostředí sídla, tj. geografické polohy a 

dominující funkce a v neposlední řadě z dopravních možností území. Významné jsou 

rovněž vazby jednotlivých druhů občanského vybavení jak na základní funkční složky, tak  
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na ostatní veřejnou infrastrukturu. Zatímco vazby na bydlení se s rozvojem osobní dopravy 

postupně uvolňují, výrazně se zvyšuje intenzita vazby na dopravní infrastrukturu. 

 

Zařízení občanského vybavení jsou dle typů, četnosti výskytu využívání obyvatelstvem 

situovány do centrálních, obytných a dalších částí sídel a ovlivňují jejich charakter, dojem 

a prostorovou skladbu. Kvalita a vyváženost sítě občanského vybavení a její vazba na další 

potřeby jsou zásadními faktory ovlivňující udržitelný rozvoje území, neboť zásadně působí 

jak na ekonomickou a sociální strukturu obyvatel, tak i na okolní životní prostředí sídel. [6] 

 

Podle druhů činností jsou občanská zařízení členěna na obory zařízení, tj. zařízení: 

- kultury, 

- tělovýchovy, sportu a rekreace, 

- ubytování, 

- stravování, 

- zdravotnictví, 

- školství a výchovy, 

- sociální péče, 

- maloobchodu, 

- nevýrobních služeb, 

- výrobních a opravárenských služeb, 

- správy a administrativy, 

- církví, 

- vědy a výzkumu, 

- specifická. 

 

2.3.1  Sport 

Sport je v současné době nedílnou a nepostradatelnou součástí většiny obyvatel prakticky 

na celém světě. Ať už v míře aktivní nebo pasivní. Základem slova  „sport“ je latinské 

sloveso (se) deportace jehož význam by se dal přeložit jako „bavit se“ (znamená 

pohybovou činnost soutěžního charakteru provozovanou podle určitých pravidel). V dnešní 

době je sport provozován na několika různých úrovních: 

- sport rekreační, 

- sport výkonnostní, 

- sport vrcholový. 
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S rostoucí životní úrovní a podílem volného času se zvyšuje množství nových sportů a 

sportovců a tím zákonitě roste poptávka po sportovních a rekreačních areálech. 

 

2.3.2  Rekreace 

K sídelním útvarům městského a venkovského typu patří bezesporu rekreace. Zelené 

rekreační plochy jsou zastoupeny ve všech městských částech, tj. v centru měst, čtvrtích, 

příměstské oblasti a volné krajině. Význam rekreace spočívá v znovunabytí energie a 

obnovení tělesných a psychických sil člověka. Právě tento aspekt rozhoduje o umísťování a 

soustřeďování rekreačních oblastí do míst s kvalitním životním prostředím. Jedním 

z nejdůležitějších činitelů v lidském životě je čas, ten rozhoduje i o rozdělení odpočinku a 

rekreaci na určité časové úseky. [16] 

 

A) Rekreace každodenní 

Je součástí režimu pracovního dne, jenž by měl následovat po každodenní práci. Jde 

především o aktivity, které se realizují v blízkosti bydlení a v místech časově snadno 

dostupných. Jsou zde zahrnuty pohybové činnosti mimo domov od procházky až po sport, 

různé záliby a zábavy. [16] 

 

2.3.3  Neorganizovaná tělesná výchova 

Plochy pro udržování neorganizované rekreační tělovýchovy a sportu mají garantovat 

každodenní příležitosti pro rekreaci, sport a pobyt ve vyhovujícím prostředí, především 

v blízkosti bydliště. Význam a postavení neorganizované tělovýchovy závisí na tom, jaký 

důraz klade společnost na nutnost zajištění zdravého životního stylu a jakou pozornost 

věnuje zdravotní prevenci. Zařízení tohoto druhu mají motivovat k pravidelnému pohybu 

např. spojením příležitosti k pohybu se zábavou a společenskými kontakty, mají být 

přitažlivá a dostatečně atraktivní. Tato zařízení a plochy (jako centra pohybových aktivit) 

musejí být utvářena ve shodě s představami občanů o prostředí, v němž je příjemné trávit 

volné chvíle, a to pro všechny věkové a zájmové skupiny včetně občanů tělesně či 

mentálně postižených. Pro mládež a dospělé se počítá v bezprostřední blízkosti bydliště 

podle charakteru území a jeho specifických podmínek zejména s hřišti menších rozměrů 

(hřiště pro odbíjenou, košíkovou, házenou, badminton, nohejbal atd.). Vzhledem k tomu, 

že je snahou sdružovat tyto rekreační plochy s vodními plochami, plochami souvislé 

zeleně, případně se stávají součástí parkových a sadových úprav, lze v rámci plošných 
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ukazatelů pro tyto plochy budovat i jednoduchá zařízení, sloužící k provozování některých 

disciplín sportu, rekreace a zábavy. 

 

2.4 Zásady navrhování dětských hřišť 

 

Za dětská hřiště jsou považována taková zařízení, které jsou určeny k zábavě a ke hře 

dětem. V žádné normě není uvedeno jak má daná plocha vypadat, a proto je vnímáme díky 

jejich vybavení a jednotlivým zařízením. Za zařízení dětských hřišť můžeme považovat 

takové vybavení a konstrukce, které svým uspořádáním a technickým řešením umožňují 

uživatelům, aby je využívala ke hře. Je mnoho vyhlášek, předpisů a norem, které upravují a 

mnohdy definují požadavky na takováto zařízení. 

 

Obecně se dětská hřiště rozdělují do třech kategorii, které se od sebe vzájemně liší 

věkovou kategorii uživatelů, pro které je takové zařízení určeno.  

Kategorie:  

- dětská hřiště předškolního věku ( věková skupina 1 - 3 a 3 - 6 let ) 

- školního věku ( 6 - 14let ) 

- hřiště pro mládež a dospělé ( 14 let a výše) 

 

Přičemž jednotlivým kategoriím odpovídají požadavky minimální plochy na osobu a 

odpovídající technické zařízení a vybavení. Správnost návrhu musí být ovlivněna na 

požadavky na bezbariérovost. [15] 

 

Při návrhu je kladen důraz na použitelnost, bezpečnost, účelnost a požadavky 

hygienické. Hygienické požadavky se týkají především zdravotní nezávadnosti použitých 

materiálu a povinnosti provozovatele venkovní hrací plochy zajistit, aby písek používaný 

ke hrám dětí na pískovišti, nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitně znečištěn nad 

hygienickými limity upravenými prováděcím předpisem. [15] 

 

Důležitými prvky dětských hřišť z hlediska bezpečnosti jsou vhodně řešené dopadové 

plochy. Hlavním účelem takovéhoto zařízení je zamezení nebo zmírnění úrazu, které 

mohou vzniknout následkem pádu z herního zařízení. Na trhu je celá řada materiálu, které 
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je možno k těmto účelům použít. Pro příklad drny, kůra, písek,štěrk, dřevotříska a jiné 

materiály. 

 

Drny jsou vhodné pro dětská hřiště, u nichž maximální výška pádu z herního zařízení 

činí 1m. Travnatý porost je nutné pravidelnou údržbou zachovávat ve vhodném stavu, aby 

nedošlo ke snížení tlumící schopnosti. Kůra se i přes svou měkkost a dobré tlumící 

schopnosti v praxi využívá velmi málo. A to z toho důvodu, že její hlavní negativní 

vlastností je krátká životnost a v případě vlhkosti možnost zašpinění oděvu. Dalším 

materiálem je dřevotříska, jež je vlastně dřevěná štěpka v uvedené frakci. V praxi 

využívaná velmi málo obdobně jako kůra. Naopak hojně a často využívaným materiálem je 

písek a štěrk. Písek je ekonomicky velmi vhodnou variantou. Štěrk se používá ve frakci 2-8 

bez ostrých hran. K popředí využívání se dostávají také materiály z pryže, neboť mají 

atestace pro různé pádové výšky. Jeden z vhodným materiálů je systém Childs Play ze 

syntetického materiálu. Vykazuje vynikající tlumící schopnosti a vekmi dlouhou životnost 

bez nutnosti údržby. 

2.5  Pozemní komunikace 

 

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, 

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

 

Cílem projektování pozemních městských komunikací je především umožnění 

komfortních podmínek pro veškeré typy dopravy, zajištění bezpečnosti všech účastníků 

dopravy, nenarušovat ostatní funkce města a chránit životní prostředí. 

 

Základem pro mou práci je norma 73 6110. Jsou to komunikace v intravilánu sídelních 

útvarů. Člení se do několika funkčních tříd: 

a) Rychlostní s funkcí dopravní, kategorie A1,A2 

b) Sběrné s funkcí dopravně-obslužnou,kategorie B1,B2 

c) Obslužné,kategorie C1,C2,C3 

d) Nemotorické v kategoriích D1,D2,D3 

V návrhu jsou navrženy komunikace funkční třídy C, kategorie C3. Komunikace C3 jsou 

nižší zásobovací, které zajišťují přímou obsluhu všech objektů. Měly by být vedeny a 
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uspořádány tak, aby zpomalovaly motorovou dopravu. Dále je navržená komunikace 

funkční třídy D, konkrétně kategorie D1 zklidněné komunikace. Tyto by měly umožnit 

pouze malý průjezd s předností pěší chůze. Chodci a cyklisti jsou v tomto případě 

v rovnováze s motorovou dopravou. V tomto úseku je nutné zajistit snížení maximální 

povolené rychlosti na 30km/h. 

 

Účelem projektování místních komunikací je zajištění co největší bezpečnosti všech 

účastníků dopravy v obcích a vytvoření takových podmínek, aby prostor místní 

komunikace plnil jak funkci dopravní, tak obslužnou a přiměřeně i společenskou a 

pobytovou. V zastavěném či zastavitelném území obcí se navrhují komunikace 

s pruhy/pásy pro chodce a/nebo dělícím pásem. Jedním z hlavních principů je zajištění 

maximální bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Návrh místních komunikací 

musí být ve shodě s příslušnými předpisy o ochraně životního prostředí. 

 

2.6 Komunikace pro pěší 

 

Pro zajištění obousměrné možnosti chůze se chodníky navrhují v minimální šířce 1500mm. 

Každé další rozšíření se navýší o hodnotu 750mm. Maximální podélný sklon může být 

1:12 a sklon příčný nejvýše 1:50. U přechodů pro chodce se obrubníky chodníků musí 

snížit na hodnotu 20mm oproti vozovce. Každý chodník navazující na přechod pro chodce 

musí být opatřený signálním pásem spojující varovné pásy s vodícími liniemi. Navazující 

šikmé plochy musí mít sklon maximálně 12,5 %, což odpovídá požadavkům šikmých 

ramp. V šířce celého přechodu se navrhují nájezdy, nejméně však v šířce 1500mm. Podél 

sníženého obrubníku se musí zhotovit varovný pás v šířce 400mm na nějž navazuje pás 

signální s přesahem minimálně 800mm. Tyto pásy jsou zhotoveny z kontrastně reliéfní 

dlažby. [28] 

 

2.7 Parkovací a odstavné plochy 

 

Pro osobní motorová vozidla zdravotně postižených osob musí být vyhrazeno na 

vyznačených odstavných a parkovacích plochách minimální následující počet stání: 

- jedno stání při celkovém počtu méně než dvacet stání 

- dvě stání při celkovém počtu dvacet až čtyřicet stání 

- 5% stání při celkovém počtu přesahujících čtyřicet stání 
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Rozměr parkovacího místa se navrhuje dle několika kritérií. Podstatným kritériem je typ 

parkování ve vztahu k pojezdové komunikaci. Může se jednat o parkování kolmé, podélné 

a šikmé. Dalším důležitým činitelem v návrhu rozměru parkovacího místa je kategorie 

automobilů, pro které se plocha navrhuje. 

 

U parkovacích míst pro vozidla řízená osobami s omezenou schopností pochybu a 

orientace platí, že šířka stání musí být nejméně 3500mm a smí mít sklon nejvýše v poměru 

1:20. V případě stání podélného musí být délka stání minimálně 7000mm. Tyto speciálně 

upravená parkovací místa jsou doplněna vodorovným a v některých případech i svislým 

dopravím značením pomocí tzv. mezinárodního symbolu přístupnosti. [15] 

 

2.8 Zásady pro úpravy vegetace a venkovského veřejného prostranství 

 

Na venkově úpravy veřejného prostranství spočívají zejména v založení a údržbě 

kvalitních travnatých ploch, různých keřů a doplněním adekvátního počtu stromů 

s charakterem regionální a obecní tradice zachování přírodního rázu krajiny. Při výběru 

dřevin je tedy vhodné dát přednost dřevinám domácím. 

 

Při osazování keřů je třeba dbát na správný druh a množství výsadby, aby nedocházelo 

k úplnému zakrytí parteru nebo přílišného rozdělení daného prostoru. S ohledem na 

přístupnost údržby a poměr zastíněných a osvětlených prostor je nutné volit optimální 

vzdálenosti při výsadbě keřů a stromů. 

 

U návrhu zeleně v uliční síti je poměrně působivé, když dřeviny jsou osazeny 

v pravidelné aleji, která se navrhuje z dřevin různé velikosti koruny dle šířky doprovodné 

komunikace a odstupů od okolních budov. Vedení inženýrských sítí v ulicích obce je 

zásadní překážkou při výsadbě dřevin, jejichž minimální požadavky na bezpečnostní 

rozestupy musí být respektovány. 
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2.9 Městský mobiliář 

 

Městský mobiliář, který bude sloužit jak ve veřejných prostorách, tak i v prostorách 

soukromých musí splňovat nespočet parametrů. Jedním z hlavním je odpovídající 

materiálové složení a kvalita, která je kladená na zpracování. Nepochybně dalším 

důležitým parametrem je design. Ten musí splňovat především nároky na estetickou 

hodnotu a dokonce musí být brán zřetel na neblahý vliv vandalů. 

 

V případě, že jsou prvky městského mobiliáře umístěné v nijak chráněném prostranství 

je nutné brát ohled na negativně působící přírodní vlivy, které značně snižují životnost 

mobiliáře. V případě uvážení a dodržení výše uvedených zásad lze docílit umístění prvků 

s dlouhou životností, zdobící nejen okolí, ale vytvářejících i příjemné odpočinkové 

prostředí.   
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3. Souhrn základních poznatků o řešeném území 

 
3.1 Stručná charakteristika obce a její historie 

 

 
Obr.1  Znak obce Stonava. 

 

Obec Stonava má rozlohu téměř 14km čtverečních a nachází se v severovýchodní části 

České republiky v blízkosti města Karviná. V obci žije téměř 2000 občanů a rozkládá se na 

pravém břehu řeky Stonávky.  

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1388. Obec nechal v údolí tvořeném řekou 

Stonavou vybudovat hrabě Hanke von Stoena a byla pojmenována podle zde protékající 

řeky. Koncem 18. století byla obec majetkem rodu Larischů. Na území obce byl vystavěn 

statek. Kolem roku 1918 byl v obci postaven na malém kopci pseudogotický kostel svaté 

Máří Magdalény. Na protějším kopci stojí kostel evangelický. Kromě práce v zemědělství 

se obyvatelé obce živili prací v nově budovaných černouhelných dolech. 

 

Do roku 1939 byly uhelné doly pro Stonavu výhradně přínosem, po roce 1948, 

pomineme-li období války, pro ni naopak znamenaly zkázu. Drancování uhlí bez zakládání 

vytěžených prostor po vzoru Karviné ničivě působilo na její vzhled. V roce 1962 byly 

činností Dolu 1. Máj v Karviné zdemolovány první domky v části Amerika. V téže době 

byla výstavbou prvního dolu ve Stonavě – Dolu 9. Květen – zničená značná část lesní a 

zemědělské plochy včetně třiceti domků na hranici katastru s Horní Suchou. Zahájením 

těžby na tomto dole v roce 1960 byla započata devastace Stonavy, z níž postupně zmizely 
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části Amerika, Křivý Důl, Kateřina a Nový svět. Zároveň na území Stonavy vyrůstaly další 

doly ČSM sever,ČSM jih a Darkov. 

 

Značným zásahem do struktury území obce bylo rozhodnutí vybudovat ve Stonavě 

největší koksovnu v republice. Místo v části Mexiko, které díky daru přírody bylo bez uhlí, 

kde by se život Stonavy mohl dále rozvíjet, bylo v sedmdesátých letech zplanýrováno a 

životodárná půda odvezena.  Na ploše 120 hektarů bylo zničeno 60 rodinných domů a 

vykáceno 100 hektarů vzrostlého lesa. V polovině osmdesátých let se počet obyvatel obce 

snížil z 6000 na 1700 a počet domů z 1300 na 850. Společenský a kulturní se zastavil a 

Stonava byla připravena na poslední ránu. Územní plán obce z roku 1986 je toho důkazem. 

Místo pro existenci zde měly pouze doly, brigádnické ubytovny horníků, kaliště a 

koksovna. Záchranu a pozitivní změny pro obec přinesly politické změny v roce 1989. 

       

3.1.1 Charakteristika zemského povrchu 

Zemský povrch je spíše plochý až mírně zvlněný. Průměrná nadmořská výška činí sto 

devadesát tři m n. m. Obec Stonava a vlastně celé Karvinsko spadá do provincie Západní 

Karpaty, soustavy Vněkarpatských sníženin, a jeho převážná část náleží ke 

geomorfologickému celku Ostravská pánev. Reliéf Ostravské pánve má charakter ploché 

pahorkatiny s oblými hřbety. V širokých nivách řek převládají rovinné úseky lemované 

strmými, nepříliš vysokými terasami s četnými prameništi. Odlišný charakter mají severní 

a jižní části území. Pro Ostravskou pánev jsou charakteristická silná antropogenní narušení 

vlivem hustého osídlení a těžkého průmyslu. Jižní část území zasahuje do 

geomorgologického celku Podbeskydská pahorkatina, který je charakteristický vlhkou 

pahorkatinou na měkkých sedimentech, z níž vystupují kopce z pískovcového flyše. [12] 

 

3.2  Pamětihodnosti obce 

 

Kostel sv. Máři Magdalény 

Jednou z dominant obce Stonava je římskokatolický kostel sv. Máři Magdalény, který se 

nachází v části obce zvané Hořany. První zmínky o kostele sahají před rok 1447. Z kroniky 

se dovídáme, že to byl dřevěný kostelík, na němž se podepsalo období třicetileté války. 

V roce 1779 byl postaven nový, rovněž dřevěný, který sloužil až do roku 1913. 
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V letech 1906-1910 bylo rozhodnuto o výstavbě nového, zděného kostela, který si svou 

původní podobu uchoval do dnešních dnů. Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR a Státní 

památkové péče, byl kostel dne 23. Ledna 1992 prohlášen kulturní památkou. Ve stejném 

roce byla započata rozsáhlá rekonstrukce celého objektu kostela, na kterém se podobně 

jako na mnoha dalších stavbách ve Stonavě projevily důlní vlivy. 

 

Evangelický kostel 

Podle záznamů kněze Františka Buchwaldka existoval již evangelický hřbitov ve Stonavě 

v předminulém století a byl vysvěcen v roce 1858. 

 

Přestože se bohoslužby konaly po I. Světové válce v evangelické škole ve Stonavě – 

Holkovicích a věřící se jich hojně zúčastňovali, nebyla školní třída důstojným místem pro 

bohoslužby. Proto vedení a věřící z evangelického sboru ve Stonavě začali uvažovat o 

výstavbě nového kostela. Obrátili se na architekta Kwasnickiego z Cieszyna, který projekt 

vypracoval. 

 

Stavba byla zahájena 8. Června 1938 a už 1. Listopadu téhož roku byl kostel vysvěcen. 

Na pondělí velikonoční r. 1939 byly slavnostně posvěceny zvony, které během II. Světové 

války byly použity na válečné účely podobně jako mnoho dalších zvonů. Nové zvony byly 

v kostele zavěšeny a vysvěceny 22. Června 1947.   

 

3.3 Širší vztahy 

 

 

Obr.2  Letecký snímek znázorňující celé řešené území  
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Zájmové území se nachází v jihozápadní části obce Stonava zvané Holkovice v těsné 

blízkosti evangelického kostela s přilehlým hřbitovem. Lokalita je situována asi 1,5 

kilometru od centra obce v blízkosti silnice č. 475, která spojuje těsně přilehlé město 

Karviná s Havířovem. Autobusová zastávka je od řešeného území vzdálena dvě stě 

devadesát metrů východním směrem a je umístěna u silnice, která se dále napojuje na již 

zmíněnou silnici č. 475 směřující k městům Havířov, Karviná, Český Těšín a přilehlým 

sousedským obcím Albrechtice a Horní Suchá. Již zmíněné centrum obce je vzdáleno 

v docházkové vzdálenosti 1,5 kilometru. Spádové území v souvislosti se záchrannými a 

bezpečnostními složkami je poměrně dobré. Nemocnice spolu s ostatními záchrannými a 

bezpečnostními složkami jsou od vymezeného území vzdáleny sedm kilometrů v městě 

Karviná, nepočítaje místní sbor dobrovolných hasičů.  

 

3.4 Občanská vybavenost v obci 

 

V těsné blízkosti řešeného území se nachází mateřská a základní škola. V již zmíněném 

centru obce je mnoho občanské vybavenosti sloužící nejen občanům obce Stonava, ale i 

širokému okolí. Mezi nejznámější patří zejména restaurační zařízení s tanečním sálem, 

přilehlým minigolfem a dětským hřištěm. Nově vybudované endoskopické centrum a 

multifunkční sportovní hala. V obci se nachází i dům s pečovatelskou službou a 

pochopitelně i obecní úřad.   

 

3.5 Dopravní infrastruktura 

 

3.5.1 Silniční doprava 

Stonavu lemují silnice č. 474 a č. 475, ketré jsou vzájemně propojeny. Tyto silnice se dále 

napojují na rychlostní komunikace a spojují tak Stonavu s okolními městy jako Karviná, 

Havířov a Český Těšín. Okolní města jsou vzdáleny od pěti do deseti kilometrů což má za 

následek poměrně značný zájem o výstavbu a bydlení ve Stonavě. 

 

3.5.2 Železniční doprava 

Okrajem obce je vedená železniční trať sloužící pouze pro nákladní dopravu již zmíněných 

uhelných dolů. Železniční trať a stanice sloužící k osobní přepravě zde chybí. Nejbližší 
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možné vlakové spojení je tedy buď z okolních obcí Horní Suchá a Albrechtice u Českého 

Těšína nebo z města Karviná. Vše v poměrně shodných vzdálenostech od čtyř do osmi 

kilometrů.    

 

3.5.3 Městská hromadná doprava 

Městská hromadná doprava je provozována převážně Dopravním podnikem města Karviná 

a Havířov. Díky těmto podnikům je v obci Stonava zaručené autobusové spojení 

s okolními městy a obcemi. 

 

3.5.4 Cyklistické stezky a pěší trasy 

Obcí prochází značená cyklistická trasa nesoucí název Permoníkova, po které se severním 

směrem lze vydat přes lázně Darkov do Karviné či jižním směrem k přehradní nádrži 

Těrlicko. Severním okrajem obce prochází červená turistická trasa. Po červené značce 

severním směrem se dá dojít přes Darkovský most do areálu lázní Darkov a dále pak lze 

pokračovat do rozsáhlého parku pod Fryštátkým zámkem v Karviné. Součástí tohoto parku 

je minizoologická zahrada a dětské hřiště. Půjdeme-li po červené trase jihozápadním 

směrem kolem Horní Suché a přes Životice dojdeme do města Havířov. 

 

3.6 Majetkoprávní vztahy 

 

Majetkové vztahy jsou v územní studii informativně vyjádřeny na výkrese č.2. Zdrojem 

těchto informací jsou veřejně dostupná data z katastru nemovitostí. Ve výkrese je 

provedeno grafické rozlišení vlastníků pozemků a rozděleno do následujících skupin: 

 

Soukromé fyzické osoby 

OKD a.s. 

Obec Stonava 

Farní sbor slezské církve evangelické 

Pozemkový fond ČR 

 

Ze zpracované dokumentace vyplývá, že většina sousedních pozemků je v majetku 

fyzických osob a pozemkového fondu ČR. Řešená lokalita je již z pozemkového fondu ČR 

vyňata a je ve vlastnictví obce Stonava.  
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3.7 Limity území 

 

Ve fázi návrhu jednotlivých urbanistických návrhů, ale i při realizaci je nutné dodržovat 

limity, které rýsují možnost, jakým způsobem může být řešené území využito. Současně je 

také nutné dodržovat zásady, které stanovil příslušný úřad státní správy. Tyto zásady 

mohou být buď doporučené nebo závazné a podle toho plní funkci určujícího, omezujícího 

nebo zakazujícího charakteru. 

 

3.7.1 Limity řešeného území 

Konkrétní grafická podoba s vyznačením všech limitů řešeného území je znázorněná ve 

výkrese č. 3 nazvaném Limity území. 

 

Jednoznačným a stěžejním omezením je vedení elektrické energie, které řešeným územím 

prochází. Severní části je vedeno nadzemní vedení VVN 110kV. Dle zákona č. 458/2000 

Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je ochranné pásmo takového 

vedené 12 m od krajního vodiče vedení na obě jeho strany. V jihovýchodní části území je 

vedeno VN 22 kV kde ochranné pásmo dle zákona činí 7 m od krajního vodiče vedené na 

obě jeho strany. Toto vedení VN je napojeno v jižní části na trafostanici, u které je nutno 

dodržet ochranné pásmo v rozsahu 20m. Elektrické vedení je v majetku Severomoravské 

energetiky a.s.  

 

Z výkresů limitů v řešeném území je rovněž patrný průběh stávajícího zařízení 

středotlakového plynovodu. Zmiňované zařízení je v majetku společnosti Severomoravská 

plynárenská a.s. Ochranné pásmo je u tohoto vedení dle zákona č. 458/2000 Sb. V platném 

znění, stanoveno hodnotou 4m a jedná se o vodorovnou vzdálenost měřenou kolmo na 

obrys. 

 

Dalším limitem v území je přilehlý hřbitov s evangelickým kostelem, který se nachází na 

jihovýchodní straně řešeného území. Ochranné pásmo, které je nutno dodržovat činí 100m. 
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3.7.2 Ochranná pásma 

 
Tab. 1 Ochranná pásma 

 
Druh  Ochranné pásmo [ m ] 

venkovní vedení VVN 110 kV 12,0 

venkovní vedení VN 22kV 7,0 

trafostanice 20,0 

hřbitov 100,0 

plynovodní potrubí STL 4,0 

 

3.8 Požadavky vyplývající z územního plánu 

 

 

Obr.3 Výřez z územního plánu s vyznačením řešeného území (červeně). 

 

3.8.1  Zóny územního plánu 

U-S : zóna obytná – individuálního bydlení – smíšená (polyfunkční) 

N-P : zóny zemědělské půdy 

Soubor zásad, které zde uvádím, vychází z platného územního plánu obce Stonava. 

V současné době je řešené území pro výstavbu rodinných domů v místní části Holkovice 

vedeno v územním plánu jako zóny zemědělské půdy. Tato studie však bude jedním 
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z podkladů pro změnu v územním plánu. Zájmová oblast bude tedy změněna na zónu, ve 

které bude umožněna výstavba rodinných domů.  

 

3.8.2 Zásady pro využití ploch bydlení v rodinných domech 

a) hlavní využití: 

Plochy jsou převážně určeny pro bydlení v rodinných domech, možné občanské vybavení a 

veřejná prostranství 

b) přípustné využití: 

- stavby rodinných domů 

- stavby občanského vybavení, např. stavby pro sociální služby, stavby pro 

zdravotní služby, stavby a zařízení pro obchodní prodej, stavby pro vzdělání a 

výchovu, stavby pro tělovýchovu a sport, stavby pro stravování, stavby pro 

nevýrobní služby 

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

lokality 

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

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

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

komunikací funkční třídy C a D, mosty, doprovodná izolační zeleň, autobusové 

zastávky, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily pro potřeby 

obyvatel dané lokality 

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

- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, 

kanalizace, trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě. 

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

nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižuje kvality prostředí 

souvisejícího území 

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

přístavby, změny ve způsobu užívaní stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

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

altány, bazény, apod.) dle § 21, odst. 5,6 a 7 vyhlášky o obecnách požadavcích 

na využívání území 

- stavby a úpravy na vodních tocích 
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c) nepřípustné využití: 

- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat 

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

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

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

kvalitu prostředí souvisejícího území 

- stavby ČOV 

- stavby čerpacích stanic PHM 

- autobazary, autoservisy a pneuservisy 

 

d) podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- maximální výška zástavby je stanovena na  2NP a obytné podkroví a celkovou 

max. výšku 15m nad úroveň terénu 

- koeficient zastavěnosti pozemků je max 50% 

 

3.9 Orientační neformální anketa o názorech a představách o nové 

zástavbě mezi obyvateli obce 

 

Anketu jsem položil v obci Stonava a to konkrétně deseti lidem, převážně bydlících 

v blízkosti řešeného území. Anketa se soustředila zejména na problematiku nové výstavby 

rodinnými domy, současného stavu a možných aktivit v obci. Níže uvádím seznam a znění 

jednotlivých otázek a odpovědi dotázaných obyvatel. 

 

1) Názor na výstavbu nových rodinných domů v těsné blízkosti již stávající zástavby. 

Odpovědi na tento dotaz byly dvojího charakteru. Starší generace občanů tento záměr příliš 

nepodporuje. Jsou již navyklí na určitou samotu a izolovanost jejich zástavby od okolí. Ale 

s nijak zvláště negativním názorem jsem se nesetkal. Naopak mladší a střední generace 

tento projekt hojně podporují. Dojde k oživení obce, s výstavbou se naskytnou i pracovní 

podmínky. 
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2) Vznik menšího sportovního areálu v blízkosti základní školy  

Zde byly odpovědi téměř identické jako v předchozí otázce. Starší generace, tedy polovina 

dotázaných návrh nepodporuje a zbývající polovina záměr vítá. 

 

3) Vznik řadové nebo individuální zástavby v navrhované lokalitě. 

Názory byly spíše pro volbu zástavby individuální s menším podílem zástavby řadové. 

Hlavně dochovat určitý ráz obce a logičnost výstavby. 

 

4) Vznik restaurace s bowlingem. 

Většina dotázaných odpověděla poměrně kladně. Restaurace tohoto typu v obci chybí a 

byla by velkým přínosem. Zejména pro obyvatelé zdejší části obce, kde se v současné době 

žádné restaurační zařízení nenachází.  

 

5) Městská hromadná doprava. Cyklo-doprava a pěší trasy 

Autobusová doprava je v rámci obce k přepravě obyvatel za prací směrem do okolních 

měst jako Karviná a Havířov dostačující. A s plánovanou výstavbou nových rodinných 

domů by došlo ještě ke zlepšení. Autobusové zastávky v obci jsou po nedávné 

rekonstrukci, nepotřebují tudíž žádná vylepšení a opravy. Obyvatelé v letním období hojně 

využívají cyklo-dopravy a pěších tras. V centru obce je většinou vše v pořádku, jen na 

okrajích a v některých menších částech obce by trasy potřebovaly opravit a modernizovat. 

 

6) Veřejné a kulturní dění v obci. 

V obci je zastoupeno mnoho společenských organizací a spolků, které co nejvíce podporují 

udržení tradic v obci Stonava. Jsou to hlavně skupiny PZKO – skupina polského svazu 

kulturně osvětového, dále myslivecké sdružení, Kroužek krojovaných horníků, dobrovolný 

hasičský sbor a mnoho jiných. V obci existuje mnoho sportovního vyžití od kopané, tenisu 

až po minigolf. 

 

7) Pracovní příležitosti v obci a blízkém okolí  

Na území obce pracuje několik černouhelných dolů, které koncem osmdesátých let měli za 

následek zničení téměř celé obce Stonava. V jižní části obce najdeme Farmu Stonavu, 

která produkuje jateční prasata a zaměstnává nezanedbatelný počet lidí. Kromě toho 

pracují v obci také stavební firma, šicí dílna a významná firma zabývající se výrobou 

plynů. V nedávné době bylo v obci vybudováno moderní endoskopické centrum a dům 
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s pečovatelskou službou. Avšak mnoho obyvatel dojíždí za prací do sousedních měst jako 

Karviná, Havířov a Ostrava. 

 

8) Co by obyvatelé uvítaly v nově plánované výstavbě 

Většina dotázaných by preferovala, aby se v zástavbě objevily veřejná prostranství 

s dětským hřištěm, mnoho více zeleně, než ve stávajících zástavbách a dostatečně široké 

komunikace a adekvátním počtem parkovacích míst. A polovina dotázaných by uvítala 

elegantní restaurační zařízení. 

 

9) Zastoupení telekomunikačních služeb v podobě pevné telefonní linky 

Tyto služby byly ve velké míře požadovány v nedávné minulosti, ale v dnešní době ani 

jeden z dotázaných nevyužívá této možnosti. Převažuje využití modernějších 

telekomunikačních technologii. 

 

10)  Veřejné osvětlené v obci 

Síť veřejného osvětlení v obci je poměrně značná a dotázaní by v tomhle směru nic 

neměnili.  
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4. Návrh řešení (průvodní zpráva) 

 

4.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

Řešené území se nachází v obci Stonava na Karvinsku, na jihozápadní straně obce, 

v lokalitě nesoucí název Holkovice. Území navazuje na stávající zástavbu rodinných 

domů. Lokalita je ve tvaru zdeformovaného obdélníku. Na šířku má bezmála 591 m a na 

délku v průměru 233m. Rozprostírá se tedy na ploše téměř 14ha. Jižní část lemuje silnice, 

na níž navazuje stávající zástavba rodinných domků vybudovaných v šedesátých a 

sedmdesátých letech minulého století. Na jihovýchodní straně území se nachází 

evangelický kostel s přilehlým hřbitovem, na který je brán v návrzích zřetel a je to jeden 

z limitujících prvků v řešeném území. Celou severní část lokality zvolené k nové zástavbě 

lemuje vedení VVN, na které bylo nutné brát ohledy a je tedy vhodně zakomponováno do 

jednotlivých návrhů. Celou severní a západní hranici řešeného území obklopují pole, 

sloužící k zemědělským účelům. Celý terén je mírně sklonitý směrem k jihovýchodu. 

 

Řešené území je v současnosti využívané pro zemědělské účely a na celém řešeném 

území se nenachází žádná stávající zástavba a nevznikají tak žádné požadavky na případné 

demoliční práce. V jižní části území se nachází pouze menší počet vzrostlých křovin a 

dřevin, které budou muset ustoupit nové výstavbě. Ty však budou v dostatečné míře 

vhodně nahrazeny kvalitnější a vhodnější zelení.  

 

4.2 Základní charakteristika urbanistických návrh ů 

  

Návrh řeší územní studii zástavby rodinnými domy. Ve většině se jedná o rodinné domy 

solitérní v kombinaci s řadovými domy a dvojdomy. Jedná se o stavbu trvalého charakteru 

a návrh obsahuje dvě varianty řešení územní studie. Základem obou těchto variant je 

urbanistický návrh zástavby rodinnými domy, občanské vybavenosti v podobě restaurace 

s bowlingem a menším sportovním areálem sloužícím jak pro žáky přilehlé základní školy, 

tak pro obyvatelé dané lokality a širokého okolí. Varianty obsahují také návrh klidové zóny 

v podobě parku s dětským hřištěm. 
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5. Souhrnná zpráva území 

 

Podnět pro téma diplomové práce zadanou Vysokou školou báňskou – Technickou 

Univerzitou Ostrava, Katedrou městského inženýrství dala obec Stonava. Jako stavebník 

bude proto uváděna právě obec Stonava.   

 

5.1 Úvodní údaje 

 

Název akce            : Územní studie využití místní části Holkovice v obci Stonava 

Místo stavby          : Stonava - Holkovice 

Kraj                        : Moravskoslezský 

Pořizovatel             : Obec Stonava 

Zpracovatel            : Zaremba Marek 

Projektový stupeň  : Územní studie 

 

5.2 Varianty územních studií 

 

Stěžejní a výchozí části mé diplomové práce jsou dvě varianty možného řešení zástavby 

zvolené plochy, které se od sebe liší v některých detailech, kterými jsou převážně aplikace 

a kombinace různých forem zástavby, kombinace a následně i aplikace různé formy 

zástavby, odlišné vedení trasy dopravních komunikací a v neposlední řadě také odlišnost 

v ekonomickém hledisku. 

 

Mým hlavním a stěžejním cílem bylo co možná nejlépe navrhnout a využít předloženou 

lokalitu a při návrhu uplatňovat požadavek na maximální zastavěnost při minimálním 

počtu obslužných komunikací a také jsem se snažil o pokud možno co největší provázání 

zástavby s velkým množstvím zeleně. Jednotlivé varianty řešení byly vypracovány na 

základě získaných podkladů a požadavků obce Stonava takovým způsobem, aby splnily 

všechna předložená a požadovaná kritéria. Práce striktně dodržuje požadavky již zmíněné 

obce a zohledňuje všechny limitující prvky, které se v daném území vyskytují.  

 

Architektonicko – urbanistickým řešením zástavby se snažím maximálně využít 

zadanou lokalitu a citlivě tak navázat na okolní stávající zástavbu. A to takovým 
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způsobem, aby ve výsledku nedocházelo k narušení nejen uceleného urbanistického celku, 

ale i krajinného rázu. V návrzích jsem se snažil zachovat klidový charakter území a to 

z důvodu, že v blízkosti se nacházejí jiné nezastavěné plochy, které by se dále mohly 

rozvíjet o další nové objekty.  

 

5.2.1 Urbanistický návrh – varianta A 

Tento urbanistický návrh je specifický tím, že hlavním záměrem bylo rozdělit plochy tak, 

aby lokalita byla pokryta maximálním počtem domů při vybudování minimální plochy 

dopravních komunikací. S tím souvisí celá řada pozitivních aspektů, kterými mohou být 

např. minimální složitost vedení sítí technické infrastruktury, snadná orientace a s tím i 

související velké množství nezpevněných ploch, které do jisté míry umožňují mnoho 

variantních řešení při návrhu. 

 

Obecně se jedná o plochu, která je určená pro bydlení v rodinných domech. Návrh A je 

tedy charakterizován nízkopodlažní zástavbou rodinného typu. V jihovýchodní části je 

dominantní objekt občanské vybavenosti v podobě restauračního zařízení s bowlingem. 

Součástí objektu je i parkoviště o dostačující kapacitě parkovacích míst. Na východní 

straně řešeného území je navržen sportovní areál, který bude využíván v rámci výuky žáky 

blízké základní školy tak i širokou veřejností. Ve střední části lokality je osazen park 

s integrovaným dětským hřištěm, který tak citlivě odděluje okolní zástavbu a bude i sloužit 

jako klidový a relaxační prvek v celé lokalitě. 

 

Celková plocha určená pro rodinné bydlení byla rozdělená na sedmdesát šest pozemků a 

jejich plošná výměra se pohybuje od 350 m2 u nejmenšího pozemků řadového domu, až po 

hodnotu 1173 m2 u toho největšího. Ve většině jsem navrhnul rodinné domy izolované. 

Celou západní část území lemuje zástavba řadovými domy, čítající soubor deseti objektů. 

Ve středu jižní části řešeného území se nachází tři dvojdomy. Parkování je zde řešeno 

přednostně v rámci vlastních pozemků. 

 

Pro výstavbu restauračního zařízení s bowlingem a přilehlými parkovacími plochami 

s okolní zelení bude vyhrazeno bezmála 5980 m2. K odstavení vozidel budou vytvořeny 

pakovací plochy s dostatečným počtem parkovacích míst včetně speciálních parkovacích 

míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.   
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Veřejný park bude vybudován na ploše téměř 7570 m2 a součástí parku bude i dětské 

hřiště s odpovídající vybavením pro dětské hry a adekvátním mobiliářem. 

 

Napojení a zásobování jednotlivých objektů elektrickou energií, plynem, pitnou vodou a 

dalším technickým vybavením je detailněji řešeno v samostatné kapitole, která přesněji 

informuje o způsobu návrhu inženýrských sítí, napojovacích bodech, jednotlivých 

dimenzích a stávajícím vedení inženýrských sítí. 

 

5.2.2 Urbanistický návrh – varianta B 

V druhé variantě řešení, která je součástí mé diplomové práce lze na první pohled 

vypozorovat jistou podobu s předchozí variantou a to především z toho důvodu, že od 

počátku bylo mým záměrem navrhnout takovou zástavbu, aby bylo zadané území 

maximálně využito. Dalším důvodem podobnosti obou variant jsou dány tím, že jsem 

musel dodržet požadavky obce, co se týče obsahu jednotlivých návrhů. Obě varianty musí 

obsahovat sportovní areál, dětské hřiště a občanskou vybavenost.  

 

Táto varianta se od té předchozí liší zejména v pojetí obytných zón a je typickým 

příkladem pravoúhlé uliční sítě. Daná pravoúhlost komunikací vychází již ze zadané 

lokality k řešení. Plocha určená k zástavbě rodinnými domy je obdélníkového tvaru a proto 

bylo vhodné použít právě pravoúhlou soustavu ulic. To má za následek vyhotovení návrhu, 

který nenásilně  a vhodně využívá veškerou plochu k zástavbě a navazuje na přilehlé okolí. 

Jedním ze zásadních kladů, který souvisí s vhodným rozčleněním řešené plochy, je 

bezesporu v daných podmínkách maximální možná plocha každého pozemku. Dalším 

kladem je i vhodné a jednoduché uspořádání komunikací, které tak zajišťuje 

bezproblémovou a rychlou dopravu v území a s tím i spojené jednoduché a přímé vedení 

inženýrských sítí.   

 

V řešené lokalitě určené pro výstavbu objektů rodinného typu jsem navrhl samostatně 

stojící rodinné domy a dvojdomy. Od řadové výstavby jsem v této variantě upustil. 

Celkový počet rodinných domu se tedy vyšplhal na číslo šedesát šest. Je to tedy o deset 

objektů méně, než-li v předchozí variantě. Zásadním důvodem je rozdílnost velikostí ploch 

veřejného parku a dětského hřiště v obou variantách. Plocha veřejného parku v této 

variantě činí bezmála 17 600 m2 a dětské hřiště leží na pozemku o výměře 2 500 m2. A to 

je tedy dvojnásobně větší plocha než-li v předchozí variantě. Plošné rozměry pozemků se 
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pohybují v rozmezí od 614 m2 u nejmenšího pozemku až po hodnotu 1230 m2 u těch 

nejrozsáhlejších. Parkování je obdobně jako v předchozí variantě řešeno v rámci vlastního 

pozemku. Problematika krytého stání je řešená přistavěnou garáží, kterou má každý 

rodinný dům v mých navrzích. 

 

Na východní straně řešeného území se podobně jako v předchozí variantě nachází 

sportovní areál s dostatečnou parkovací plochou i pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. Sportovní areál je tvořen souborem mnoha typů sportovišť sloužícím 

převážně v dopoledních hodinách žákům blízké základní školy a později i širokému okolí. 

 

Jižním směrem je navržený objekt občanské vybavenosti. Bude se v něm nacházet 

restaurační zařízení společně s prodejnou potravin.  

 

I tato druhá varianta řeší problematiku veřejné zeleně velkorysým způsobem. Obdobně 

jako v předchozí variantě se snažím i zde klást důraz na dostatečné množství zelených 

ploch. Toto své rozhodnutí obhajuji především tím, že je velmi důležité přispívat veřejnou 

zelení k celkovému pozitivnímu rázu v jakýchkoliv formách zástavby. A tímto i 

přispíváním k pohodě obyvatel žijícím v tomto daném území. Tento počin má bezesporu i 

mnoho výhod v podobě ekologických i hygienických. Jedinou možnou nevýhodou těchto 

zelených ploch je jejich údržba. 

  

Zásobování objektů pitnou vodou, elektrickou energii a energetickým plynem je 

obdobně jako v předchozí variantě řešeno v samostatné kapitole. 

 

Tato varianta se od té předchozí liší zejména v prostorovém uspořádání a zvoleným 

typem obytných zón.  

 

5.3 Detailní řešení varianty A 

 

Po vzájemném porovnání obou urbanistických návrhů jsem se rozhodl pro detailní řešení 

varianty A. Dle mého názoru je zajímavější a umožňuje výstavbu většího počtu rodinných 

domů. Také pozdější údržba veřejných ploch bude finančně méně nákladná, než u druhé 

varianty. 
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5.3.1 Rodinné domy izolované 

V práci se objevují celkem dva typy izolovaných rodinných domů. Jedná se o rodinný dům 

typu bungalov s neobytným podkrovím a to v celkovém počtu 33 domů a druhý typ je dům 

jednopodlažní s obytným podkrovím v počtu 26 kusů. Každý s těchto domů disponuje svou 

garáží pro osobní automobil. U typu bungalov je garáž vestavěná a je tak součásti 

rodinného domu. Výhodou této garáže je především to, že k jejímu temperování lze využít 

společného obvodového zdiva s vytápěným prostorem rodinného domu. U druhého typu 

rodinného domu je garáž přistavěná. Výhodou obou těchto typu garáží je minimální 

docházková vzdálenost mezi garáží a rodinným domem a také i prostorová úspora 

pozemku.  

 

Plocha domů je různá a pohybuje se v hodnotách 110 m2 u jednopodlažního domu 

s obytným podkrovím a 167 m2 u bungalovu. Plocha jednotlivých pozemků se pohybuje 

v průměru okolo 850 m2. Všechny pozemky jsou oplocené a tím i jednoznačně vymezené. 

Dispozice všech domů je navržená tak, aby bylo využito co nejvíce sluneční energie při 

putování slunce z východu na západ. Co se týče prostornosti navržených domů, tak jsou 

řešeny tak, aby plnohodnotně uspokojily nároky 4 – 6 členné rodiny.  

 

Příjezdové komunikace k jednotlivým rodinným domům jsou řešeny nejkratším 

možným způsobem k probíhající veřejné dopravní komunikaci. V několika případech je 

příjezd k domům umožněn skrze probíhající komunikaci pro pěší. Proto je při návrhu 

dopravní obslužnosti nutné dodržovat určité požadavky. Většinové parkování je řešeno 

v rámci vlastních pozemků. Jsou však případy, kdy je parkování umožněno v blízkosti 

domů a to díky podélných parkovacích stání. 

 

5.3.2 Rodinné domy v řadové zástavbě 

Řadová zástavba je v mém návrhu sestavená celkem z deseti domů, z nichž každý 

disponuje zastavěnou plochou 124 m2 včetně vestavěné garáže. Před domem se nachází 

tzv. předzahrádka o velikosti 70 m2, prostřednictvím které je umožněn přístup a příjezd 

k domu. Před domem se nachází i zpevněná plocha, která slouží k odstavení osobního 

automobilu. Za domem se nachází zahrada, která je tvořená ze dvou částí. A to okrasnou 

obytnou zónou a užitkovou zónou. Celá ta zahrada se rozprostírá na ploše 156 m2. 

Jedna z podmínek pro posuzování skupiny objektů jako řadových domů udává, že dva 

sousedící musejí mít společnou min. 1/3 zdiva. V mém případě je tedy tato podmínka 
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splněna. Mezi jednotlivé domy může být v jakékoliv délce navržena a instalována zeď, 

která bude zaručovat neprůhlednost a i zvukovou izolaci, čímž by mohl být zajištěn prostor 

se soukromím. K celkové pohodě přispívá i příjemný výhled na okolní lesy a zemědělská 

pole nacházející se za domem. 

 

5.3.3 Dvojdomy 

Dvojdomy jsou uspořádány do jedné souvislé řady, kterou tvoří tři dvojdomy, celkem se 

tedy jedná o šest domů. Tento celek se nachází v blízkosti jižní části dětského hřiště. Z 

důvodu úsporných nároků na prostor jsem zvolil kompaktnější vestavěné garáže obdobně 

jako u řadové zástavby. 

 

Jedná se o dvoupodlažní domy s pultovou střechou, s nichž každý dvojdům disponuje 

246 m2 zastavěné plochy. Jedna bytová jednotka tak pokrývá plochu 123 m2. Ke každému 

domu přísluší zahrada o velikosti od 629 m2 do 806 m2. 

 

Součástí každého objektu je i vstupní předzahrádka, která kromě přístupové 

komunikace obsahuje i zpevněnou plochu nacházející se před garáží, která slouží před pro 

odstavení automobilů. Parkování je tak řešeno prostřednictvím vlastních pozemků. 

 

5.3.4 Restaurace s bowlingem 

Tuto občanskou vybavenost jsem v řešeném území umístil proto, že v nejbližším možném 

okolí se žádný podobný objekt nenachází a mezi obyvateli byl tento záměr velmi vítán. 

V obci se sice několik restaurací a hospod nachází, ale od řešeného území jsou poměrně 

daleko a v celé obci není žádné zařízení, které by provozovalo dnes tak populární bowling. 

 

Restaurace s bowlingem je navržená jako jednopodlažní nepodsklepený objekt. 

Půdorysný tvar objektu je obdélníkového tvaru. Jižní část je však několikrát zaoblená a 

dává tak objektu příjemný a moderní vzhled. Stavba má na délku bezmála 44 m a šířka 

odpovídá hodnotě téměř 22 m. Zastavěná plocha včetně venkovní terasy činí tedy 1030 m2. 

Objekt je tvořen třemi hlavními funkčními zónami. Konkrétně se jedná o zónu 

zaměstnanců, dále restaurace s venkovní terasou a v neposlední řadě zóna bowlingu 

s přilehlou hernou. 
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Zóna určená pro zaměstnance je tvoře souborem funkčně propojených místností 

sloužících zejména pro skladování veškerého možného zboží potřebného pro chod 

restaurace, dále stěžejní místností pro přípravu jídel, jež je kuchyň a na ní navazující 

všechny ostatní místnosti. Patří zde zejména šatny a hygienické zařízení pro zaměstnance, 

úklidová komora, administrativní místnost a díky chodbám je vše náležitě a funkčně 

propojeno s prostorem restaurace. Celá tato zóna zabírá plochu 230 m2 a je přístupná se 

severní strany objektu dvěma vchody. A to vchodem pro zaměstnance a vraty určené pro 

zásobování, které navazují na sklady, kuchyň a administrativní místnost. Zónu 

zaměstnanců a restaurace pomyslně rozděluje bar a jeho potřebné zařízení, z kterého je 

umožněn bezproblémový přístup do restaurace a venkovní terasy. Prostor restaurace činí 

361 m2 a dimenzována na 57 hostů. V letních měsících je umožněn přístup na letní 

zahrádku kde se počítá s maximální kapacitou 25 zákazníků. Obvodové konstrukce 

restaurace jsou z převážné části vyplněny ze skleněné konstrukce, které tak na hosty působí 

velmi příjemně a restaurace je tak příjemně prosvětlená. V severní části objektu jsou 

navrženy dvě bowlingové dráhy o délce téměř 26 m, což odpovídá předepsaným 

standardům. U bowlingových drah jsou osazené dva velké stoly o minimální celkové 

kapacitě 12 osob. V blízkosti bowlingových drah je umístěná herna s třemi kulečníkovými 

či biliardovými stoly. Herna je od prostoru restaurace a bowlingu oddělená zděnou 

konstrukcí.  Ve východní části restaurace je navrženo hygienické zařízení pro návštěvníky 

objektu. Návrh pamatuje i s hygienickým zařízením pro návštěvníky s omezenou 

schopností pohybu. Celý objekt restaurace s bowlingem je navržen jako bezbariérový. 

Objekt disponuje celkem čtyřmi vstupy. Dva již zmíněné v předchozím textu jsou určené 

pro zaměstnance a zásobování objektu a zbývající dva slouží pro návštěvníky objektu. 

Hlavní vstup se nachází v jihovýchodní části budovy a navazuje tak na blízké parkoviště 

určené jak pro hosty restauračního zařízení, tak pro návštěvníky přilehlého evangelického 

kostela. Druhý vstup je osazen v západní části objektu a umožňuje tak přístup na venkovní 

terasu a dále navazuje na pěší komunikace, které umožňují spojení s celou okolní 

zástavbou.  

 

Konstrukční systém objektu je tvořen kombinací systému stěnového a skeletového. 

Stěnový systém je zděný z kompletního cihlového systému POROTHERM ( vč. Překladů, 

příček a stropních konstrukcí ) a skeletový systém je sestaven s železobetonových sloupů a 

průvlaků, které umožňují vytvořit velkorysý prostor celé restaurace. Nosné stěny a sloupy 

budou založeny na základových pásech a patkách z železobetonu. Podlahy a povrchové 
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úpravy stěn a stropů ( omítky, obklady ) budou řešeny v závislosti na účelu místnosti a 

předpokládaném provozu. Výplně otvorů ( okna, vstupní dveře, skleněné výplně 

obvodového pláště ) budou plastové a vzhledově a barevně sjednocené. Vnitřní dveře 

budou dřevěné dle výběru investora. Jednotlivé izolace ( hydroizolace, zvukové a tepelné ) 

budou součástí skladeb jednotlivých konstrukcí, navržených tak, aby splňovaly 

požadované parametry ochrany proti vodě, úniku tepla a šíření zvuku.    

 

5.3.5 Sportovní areál 

U vstupu do sportovního areálu je navržen objekt, který bude sloužit jako zázemí pro 

správce a sportovce a také jako sklad sportovního vybavení. Jedná se o jednopodlažní 

budovu obdélníkového půdorysu s pultovou střechou a se třemi vstupy. První vstupní 

dveře jsou z jižní strany a budou sloužit zejména pro správce. Další dva vstupy jsou 

ze severní strany, jeden do skladu sportovního vybavení, druhý do šaten. Šatny jsou 

rozděleny podle pohlaví. V každé šatně je umístěno podél protilehlých stěn 24 šatních 

skříněk. Na tento prostor navazují sprchy se čtyřmi sprchovými stáními a prostory WC se 

dvěmi kabinkami, u mužů doplněných o dvě pisoárová stání, a předsíňkou s umyvadly. 

Bezbariérové WC je společné pro muže i ženy, přístup je zajištěn ze společné chodby. 

Další společnou místností přístupnou z chodby je klubovna. Objekt lemují zpevněné 

plochy pro pěší, které navazují na chodník procházející celým areálem. 

 

Východně od budovy určené pro sportovce a správce se nachází hřiště pro petang a 

opodál je plocha určena pro stolní tenis. Nacházejí se zde dva stoly s mramorovým 

povrchem, které zde mohou být osazeny celoročně. Budeme-li postupovat severním 

směrem narazíme na hřiště určené pro tenis s antukovým povrchem. Naproti němu je 

navrženo multifunkční hřiště s tartanovým povrchem, sloužící pro různé druhy sportů, jako 

je např.: nohejbal, basketbal, volejbal a další. Na nejsevernějším místě areálu jsou 

navrženy tři hřiště pro plážový volejbal s písčitým povrchem.  

 

Celý areál bude oplocen, a to z důvodu zamezení vstupu nepovolaným osobám zejména 

mimo sezonu v zimním období, kdy se areál pro návštěvníky uzavře. Do sportovního 

areálu je vstup bezplatný, hradí se pouze poplatky za pronájem sportovišť.  
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A) Zázemí pro sportovce a správce  

Jedná se o jednopodlažní budovu obdélníkového půdorysu s pultovou střechou. Základní 

rozměry objektu jsou dvacet dva metrů a šest set čtyřicet centimetrů na osm metrů a devět 

set dvacet centimetrů, konstrukční systém je stěnový. Vnější nosné obvodové zdivo je 

zhotoveno z broušených cihel Porotherm tloušťky tři sta milimetrů. Vnitřní nenosné příčky 

jsou z broušených cihel Porotherm tloušťky sto a sto padesát milimetrů. Objekt je založen 

na betonových základových pásech pod nosnými stěnami. Hloubka založení je jeden metr 

a dvacet centimetrů. Střechu jsem navrhl pultovou se klonem dvanáct procent. Přesah 

střechy z jižní a severní strany je jeden metr, z východní a západní strany padesát 

centimetrů. 

 

B) Síť zpevněných ploch 

Návštěvníky bude celým areálem v obou variantách provázet síť chodníků. Tyto pěší 

komunikace budou mít šířku dva metry a jejich povrch je navržený ze zámkové dlažby 

v různých barevných kombinacích. Maximální podélný sklon je 8,33 procenta, maximální 

příčný sklon dvě procenta. 

 

C) Multifunk ční hřiště 

Je umístěno v obou variantách zástavby, základní půdorysné rozměry jsou 28,0 x 15,0 m, 

vnější rozměry po oplocení jsou 34,0 x 17,0 m. Toto hřiště slouží pro různé druhy sportů, 

např.: tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, odbíjená. Povrch bude umělý elastický, 

z tartanu. Celková tloušťka vrstev hřiště bude 39,5 cm, jednotlivé vrstvy jsou: štěrkopísek -

13 cm, štěrkodrť - 15 cm, hrubozrnný asfaltový beton - 5 cm, jemnozrnný asfaltový beton - 

4 cm, umělý povrch - 1,5 cm. Vrstvy jsou skláněny střechovitě – sedlově, se sklonem 

0,5 %, aby byl zajištěn odvod dešťové vody z plochy hřiště. Po stranách budou na dva 

ocelové sloupky, ukotvené v betonovém základě, instalovány koše pro basketbal. Rozměr 

tabule za košem bude 120 x 180 cm a její horní hrana bude ve výšce 3,95 m. Středem 

hřiště bude procházet snímatelná a výškově nastavitelná síť, která bude připevněna 

k ocelovým sloupkům ukotveným do betonového základu o rozměrech 0,8 x 0,8 x 0,8 m. 

Výška sítě bude 1,0m a její horní hrana se připevní v maximální výšce 2,43 m. Oplocení 

celé plochy má výšku 4,0m. Je provedeno z drátěného pletiva potaženého PVC a je 

ukotveno na ocelových sloupcích. 
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D) Tenisové hřiště 

Je umístěno v obou variantách zástavby, základní půdorysné rozměry jsou 

23,77 x 10,97 m, vnější rozměry po oplocení jsou 34,0 x 17,0 m. Toto hřiště bude 

provedeno s antukovým povrchem. Celková tloušťka vrstev hřiště bude 32cm, jednotlivé 

vrstvy jsou: filtrační a čistící vrstva – 8 cm, štěrkodrť - 15 cm, štěrkopísek - 5 cm hrubá 

antuka – 2,5 cm, jemná antuka – 0,5 cm. Vrstvy jsou skláněny střechovitě – sedlově, se 

sklonem 0,5 %, aby byl zajištěn odvod dešťové vody z plochy hřiště. Středem hřiště bude 

procházet snímatelná a výškově nastavitelná síť, která bude připevněna k ocelovým 

sloupkům ukotveným do betonového základu o rozměrech 0,8 x 0,8 x 0,8 m. Výška sítě 

bude 1,0m. Osová vzdálenost sloupků je 11 m. Oplocení celé plochy má výšku 4,0m. Je 

provedeno z drátěného pletiva potaženého PVC a je ukotveno na ocelových sloupcích. 

 

E) Hřiště pro plážový volejbal 

Půdorysný rozměr hřiště je 9,0 x 18,0 m. Bude provedeno s hlinitopísčitým povrchem. 

Jednotlivé vrstvy jsou: štěrkopísek – 6  cm, štěrkodrť 15 cm, jemná škvára – 6 cm, udusaná 

hlinitopísčitá směs – 3 cm. Středem hřiště bude procházet snímatelná a výškově 

nastavitelná síť, která bude připevněna k ocelovým sloupkům ukotveným do betonového 

základu o rozměrech 0,8 x 0,8 x 0,8 m. Výška sítě je 1,0 m. Sloupky jsou od sebe vzdáleny 

11 m. 

 

F) Stolní tenis 

V obou variantách jsem navrhl také dva stoly pro stolní tenis o půdorysných rozměrech 

1,520 x 2,740 m. Budou provedeny z betonu a ukotveny v zemi natrvalo. Hrací plocha o 

rozměrech 12,0 x 12,0 m bude mít asfaltový povrch. Jednotlivé vrstvy jsou: štěrkopísek – 

8  cm, štěrkodrť – 15  cm, hrubozrnný asfaltový beton - 5  cm, litý asfalt – 3  cm.  

 

5.3.6 Veřejný park s integrovaným dětským hřištěm 

Veřejný park je navržen ve středu řešeného území a je obklopen okolní zástavbou 

rodinných domů. Rozkládá se na ploše 7850 m2 a ve středu parku je osazeno dětské hřiště. 

Dětské hřiště má elipsovitý tvar a bude sloužit zejména dětem bydlících v dané lokalitě. 

Od ostatních ploch je ohraničeno linií obrubníků. Povrch bude zhotoven z tartanu, který by 

měl tvořit pro děti bezpečný podklad. Na něm budou umístěné různé prvky pro hraní a 

zábavu, např.: pískoviště s krytem a skluzavkou, houpačky, průlezky, hrady, různé dřevěné 

atrakce. Tyto prvky byly vybrány od společnosti HAGS, která má velmi široký sortiment. 
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5.4 Komunikace 

 

5.4.1 Silnice pro motorová vozidla 

Celý navržený areál je napojený na již stávající komunikaci, která v současné době slouží 

pro stávající zástavbu rodinných domů a evangelický kostel s přilehlým hřbitovem. 

Stávající komunikace se nachází a lemuje jižní část navrhovaného území a dále se napojuje 

na silnici třetí třídy, která pak spojuje danou lokalitu s širokým okolím. 

 

Nový návrh 

V řešeném území jsem navrhl systém dopravních komunikací, který by měl rychle a 

jednoduše propojit celou zástavbu rodinných domů a zároveň zabírá minimální plochu 

řešeného území.  

 

Celý obvod řešeného území lemuje místní obslužná komunikace, na kterou je napojený 

systém obytných zón, tedy komunikací nižších řádů, který je v jednom případě ukončen 

jako slepá ulice. Tato ulice je opatřena obratištěm, které bude sloužit zejména pro nákladní 

automobily zabezpečující odvoz odpadu a v zimních měsících údržbu komunikací. 

 

Hlavní dopravní komunikace, která lemuje celé řešené území je navržená jako silnice 

s označením MO2P 10,75/6/50, kde šířka jednoho jízdního pruhu činí 2,75 m. Celkový 

příčný rozměr komunikace činí 6 m. Dále je zde navržen zelný pás s podélným stáním o 

šířce 2,5 m a chodník o šířce 2,25 m. Okraje dopravní komunikace jsou lemovány 

silničními obrubníky ABO 2 – 15. Tyto obrubníky jsou v místech, které budou sloužit pro 

příjezd k jednotlivým domům sníženy na výšku 50 mm a to díky nájezdovým obrubníkům 

SOB 32 – 15. Tyto uvedené prostorové nároky na komunikaci vycházejí z předpokladu, že 

v úseku nově navržené silnice nebude rychlost vozidel přesahovat 50 km/h. Komunikace 

byla navrhována dle normy ČSN 73 61 10 a nápomocná byla i norma ČSN 73 61 02. 

Podle, které byly navrženy dané poloměry a rozhledové trojúhelníky. Komunikace byla 

navržena tedy tak, aby zaručila bezproblémový průjezd vozidlům pro odvoz odpadu, tak i 

hasičským vozům a jiným nákladním automobilům. Návrh počítá v severní části  

s instalací zpomalovacích prvků. Budou osazeny na nejdelší komunikaci v území a zabrání 

tak motoristům k překračování povolené rychlosti. A tím se zvýší i celková bezpečnost na 

komunikacích v dané lokalitě. 
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Hlavní obslužné komunikace budou navrženy ze standardních povrchů na bázi 

asfaltových krytin. Příčný řez komunikací je součástí výkresové dokumentace a je uveden 

pod číslem 10. 

 

Řešení celkového dopravního prostoru je následující: hlavní dopravní prostor je v šířce 

6 m a slouží k provozu dopravních prostředků. Na něj navazuje zelený pás v celkové šířce 

2,5 m. V něm jsou osazeny podélné parkovací stání o šířce odpovídající šířce zeleného 

pásu a délce 6 m. Díky návrhu zeleného pásu dochází tak k dostatečné separaci hlavního 

dopravného prostoru od prostoru komunikace pro pěší. Dalším velmi významným kladem 

zeleného pásu je možnost v něm vést inženýrské sítě. Dále bude tento prostor využit 

k umístění nadzemních hydrantů, lamp veřejného osvětlení a umístění veřejného mobiliáře 

v podobě odpadkových košů. Tento prostor bude přerušen pouze vstupy a výjezdy na 

soukromé pozemky rodinných domů. Na zelený pás dále navazuje komunikace pro pěší a 

to v šířce 2,25 m. Chodník je dále oddělen zeleným pásem o šířce 0,5m od hranic 

soukromých pozemků.  

 

Obytné zóny 

Veškeré komunikace v rodinné zástavbě, jež jsou napojeny na obslužnou komunikaci 

MO2P 10,75/6/50 jsou navržené jako obytné zóny. Všechny vjezdy jsou označeny jako 

vjezd do obytné zóny dopravní značkou IP26 a IP26b a zvýšeným prahem vozovky. 

Komunikace 1A, 2A a 3A jsou navrženy se šířkou 8m. Součástí veřejných profilů na 

ulicích 1A, 2A, 3A jsou parkovací stání pro návštěvníky (rozměr: 2.5x6m). Povrch pro 

stání je uvažován z rozebíratelné betonové dlažby. Tyto podélná parkovací stání 

ohraničená betonovými obrubníky a osázená veřejnou zelení slouží i jako příčné 

zpomalovací prvky. Odstavení vozidel pro rodinné domy bude realizováno na vlastních 

pozemcích rodinných domů. Komunikace 4A je navržená v šířce 5 m a lemuje ji pěší 

komunikace o šířce 2,25 m. Ta navazuje na komunikaci 5A, která je však v šířce 6 m 

z předpokládaného většího množství dopravních prostředků. Komunikace 6A je navržená 

v šířce 5 m a je uvedená jako slepá ulice ukončená tzv. obratištěm pro automobily 

zaručující odvoz odpadů, případné hasičských vozidel.  

 

5.4.2 Odvodnění komunikací 

Pro odvodnění komunikací, včetně parkovacích ploch v místech kde není zavedená 

dešťová kanalizace  bude maximálně upřednostněna aplikace odvodňovacích systémů 
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z polymerického betonu, které se budou dále navazovat na nejbližší možné vedení dešťové 

kanalizace. Všechny tyty komunikace budou vhodně spádované, aby byl zaručený 

bezproblémový odvod dešťových vod z povrchů komunikací. V obytných zónách se bude 

odvodnění od dešťových vod řešit pomocí osazené dlažby s drenážními spárami, kterými 

bude dešťová voda odváděná do podloží. Dále budou komunikace obytné zóny vybaveny 

obdobně jako obslužné komunikace odvodňovacími žlaby, které budou vyúsťovat do 

dešťové kanalizace. Všechny tyto obytné zóny budou vhodně spádovány. Podélný příčný 

sklon těchto komunikací bude odpovídat hodnotě 2,5%. V místech kde je zavedená 

dešťová kanalizace, budou dešťové vody z komunikací odváděny pomocí kanalizačních 

vpustí. Detail tohoto výrobku je uveden ve výkresu : Vzorový příčný řez uličním 

prostorem. 

 

5.4.3 Parkovací a odstavné plochy 

Co se týče odstavných a parkovacích ploch v prostorech rodinné zástavby, bude parkování 

přednostně řešeno na vlastních pozemcích a další možností může být využití navržených 

podélných stání v zelených pásech, tedy při krajích navržených dopravních komunikací. 

Rozměr těchto podélných parkovacích stání je 2,5 x 6 m a jejich povrch je vydlážděn 

žulovými kostkami. Z těchto stání je bezproblémový přístup na okolní pěší komunikace a 

posléze k jednotlivým rodinným domům. 

 

    Největší parkovací plochou o největším počtu odstavných a parkovacích míst, které se 

na řešeném území nachází je parkoviště, které je určeno zejména pro návštěvníky 

restaurace a bowlingu. Jeho návrh tak úzce souvisí s restaurací. Je navrženo dle normy 

ČSN 73 61 10 a to konkrétně podle plochy restaurace určené pro návštěvníky. Dle výpočtu 

bylo navrženo parkoviště o celkovém počtu stání 56. Z tohoto počtu stání je však nutné 

navrhnout 5% upravených stání o zvětšené šířce na 3,5 m a to pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Dle tohoto požadavku je nutné navrhnout minimálně 3 

takováto místa. V mém návrhu jsou navržená celkem čtyři. Navržena jsou šikmá stání pod 

úhlem šedesát stupňů rozdělena do tří řad, šířka průjezdní komunikace je 4,5 metu. Šířka 

stání je dva metry a padesát centimetrů, délka šest metrů. Zde uvádím konkrétní výpočet 

parkovacích míst pro objekt restaurace: 
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Parkoviště restaurace: 

Oo…základní počet odstavných stání = 12 

Po…základní počet parkovacích stání = 44 

Ka ... součinitel vlivu stupně automobilizace = 1,0 

Kp ... součinitel redukce počtu stání = 1,0 

N = Oo. Ka + Po. Ka. Kp 

N = 12 x 1,0 + 44 x 1,0 x 1,0 = 56 parkovacích míst  
 
U stání vyhrazeným osobám se sníženou schopností pohybu je navrženo snížení 

chodníku na 20 mm, aby byla takovým osobám zajištěna bezproblémová přístupnost na 

komunikace pro pěší. 

 

5.4.4 Pěší komunikace 

Komunikace pro pěší jsou v řešeném území navrženy tak, aby byla vytvořená síť logicky 

vedených stezek. Zaručují bezproblémový, rychlý a bezpečný pohyb chodců po celé nově 

navržené zástavbě. Většina pěších komunikací v zástavbě rodinných domů je vedená 

souběžně s nově navrhovanými komunikacemi pro dopravní prostředky a to v odstupu 2,5 

m od krajnice vozovky, oddělené zeleným pásem. Dále je navržená síť chodníků, která 

vede středem řešené lokality a spojuje tak západní oblast vedenou přes území veřejného 

parku a dětského hřiště s územím východním, v němž je navržený menší sportovní areál. 

  

Chodníky jsou ve většině případů navržené v šířce 2,25 m a tato šířka je navržená v celé 

délce pěších komunikací. Povrch chodníků bude zhotoven z betonové dlažby s drenážními 

spárami tloušťky 60 mm pokládané do lože z kamenné drti v tloušťce 40 mm o frakci 0/4 

na podkladu ze štěrkodrti tloušťky 250 mm ( tato tloušťka je zvolená z důvodu průjezdu 

vozidel zajišťující údržbu chodníků v zimním období ). Ohraničení chodníků bude 

oboustranně vyhotoveno z betonových chodníkových obrub ABO 15 – 10 osazené do 

betonové lože. 

 

V lokalitě veřejného parku se předpokládá pohyb pěších mimo zpevněné komunikace, 

avšak na zbývajících pěších komunikacích bude nežádoucí pohyb usměrněn 

prostřednictvím veřejné zeleně. 
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Plochy, které budou sloužit jako příjezdové komunikace k jednotlivým rodinným 

domům a nacházejí se ve veřejném prostoru budou provedeny ze stejné betonové dlažby 

s drenážními spárami, která je použitá u ostatních komunikací pro pěší jenže s tím 

rozdílem, že barva dlažby bude v těchto místech odlišená od barevného provedení 

okolního chodníku pro pěší. Tím docílím vizuálního kontrastu, kterým budou tyto plochy 

vzájemně od sebe rozlišeny a zároveň dojed i k optickému rozčlenění pěších tras.  Na 

těchto příjezdových plochách bude zachována přednost chodců před projíždějícími 

dopravními prostředky. 

 

Navržené pěší komunikace budou vyhotoveny v takových úpravách, aby došlo nejen ke 

zvýšení bezpečností chodců, ale aby tyto komunikace byly snadno přístupné osobám 

s omezenou schopností pochybu a orientace. Veškeré úpravy budou prováděny v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích bezbariérového užívání 

staveb. 

  

Odvodnění pěších komunikací 

Aby bylo zajištěno dokonalé odvodnění pěších komunikací, budou všechny chodníky 

v příčném řezu disponovat spádem 2% a to ve směru k dopravní komunikaci, kde se 

nachází zelený pás o šířce 2 m. V těchto místech se dešťová voda z chodníků bude 

přirozeně vsakovat do zemské půdy a současně bude i závlahou pro navrženou veřejnou 

zeleň. Detailní řešení je uvedeno ve výkresové části diplomové práce. Další způsob 

odvodnění těchto komunikací je pomocí povrchové vsakování, které je umožněno díky 

betonové dlažby s drenážními spárami.  

 

5.5 Návrh technické infrastruktury 

 

Při návrhu technické infrastruktury byly respektovány minimální vzdálenosti při souběhu a 

křížení jednotlivých sítí technického vybavení. Konkrétní příčný řez komunikací, kde je 

zobrazeno i vedení technické infrastruktury je součástí výkresové dokumentace mé 

diplomové práce.  
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5.5.1 Vodovod 

Stav 

Obec Stonava je zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě ve správě 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. V současné době je 

lokalita zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodu DN 200 vedoucím přes celé 

území části Holkovice podél komunikace.  

 

Návrh 

Urbanistický návrh předpokládá zástavbu 76 různými rodinnými domy, dále také občanské 

vybavenosti v podobě restaurace s bowlingem a malého sportovního areálu. V systému 

stávající vodovodní sítě je dostatečná rezerva pro připojení nově navrhovaných obytných 

zón. Pro potřeby navrhované zástavby jsou navrhovány zakruhované zásobovací řády DN 

80. Vzhledem k uspořádání území bude navrhována i stávající zástavba řešena v 1 tlakové 

úrovni. Uliční rozvod k jednotlivým domům bude řešen jako kombinovaný. Západní část 

území je řešená jako okružní a ta východní je navržená jako větvená. Vodovodní řády jsou 

převážně vedeny v pásech veřejné zeleni, a z části ve veřejných uličních profilech. 

Jednotlivé objekty budou zásobovány vodovodními přípojkami. Ty budou na řad napojeny 

navrtávacím pasem. Potrubí vodovodu bude uloženo do rýhy s pískovým zásypem dle 

pokynů dodavatele potrubí. Vodovod pro rozvod pitné vody nesmí být propojen s dalšími 

užitkovými vodovody pro rozvod vody z vlastních zdrojů.  

 

Výpočet: 

Seznam použitých symbolů ve výpočtech: 

Pi…………………počet připojených návštěvníků [-] 

qi…………………specifická potřeba vody [l/os.den] 

Qp………………..průměrná denní potřeba vody [l/den]   

Qmax………………maximální denní potřeba vody [l/den]    

Qmax,h……………..maximální hodinová potřeba vody [l/hod]   

kd...........................součinitel denní nerovnoměrnosti [-] 

kh…………………součinitel hodinové nerovnoměrnosti [-] 
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Výpočet celkového potřeby vody pro bydlení: 

Počet obyvatel …304 

Specifická spotřeba vody 230 l/os.den  

(pro byty s vodoměrem sníženo o 40%... 140 l/os.den) 

Součinitel denní nerovnoměrnosti kd =1,4 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh =1,8 

 

Qp=Pi*q i=304*140= 42560 l/den 

Qmax=Qp*kd=42560*1,4= 59584 l/den 

Qmax,h=(Qmax*kh)/24=(59584*1,8)/24= 4469 l/hod 
 

Výpočet celkového potřeby vody pro občanskou vybavenost: 

Počet zaměstnanců …10 

Specifická spotřeba vody 450 l/os.den  

Součinitel denní nerovnoměrnosti kd =1,4 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh =1,8 

 

Qp=Pi*q i=10*450= 4500 l/den 

Qmax=Qp*kd=4500*1,4= 6300 l/den 

Qmax,h=(Qmax*kh)/24=(6300*1,8)/24= 472,5 l/hod 

Celková roční potřeba vody: 172462,5 l/rok 
 

Orientační návrh profilu d: 
 
Pro výpočet budeme počítat s rychlostí vody v=1m/s 
 

=






=






=
5.05.0

1*

001483,0*4

*

*4

ππ v

Q
d 0,043 m 

 

5.5.2 Odvádění odpadních vod 

Již v předchozím textu jsem zmínil, že se v daném řešeném území nenacházejí žádné 

podzemní inženýrské sítě, tedy ani kanalizační řád. Stávající kanalizační řád je ukončen 

v blízkosti evangelického kostela a již v minulosti počítali s jeho budoucím prodloužením 

a využitím pro mnou řešené území. Typově se jedná o stokovou síť splaškové oddílné 

gravitační kanalizace, která slouží k odvádění pouze splaškových vod z dané lokality. Tyto 
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odpadní vody jsou vedeny do čističky odpadních vod, která se nachází asi 600 m od 

řešeného území. Tato čistička byla vybudována v roce 2008 a kapacitně plně vyhovuje 

předpokládanému rozvoji zastavěnosti území. 

 

Z nově navržené zástavby rodinnými domy budou odpadní vody odváděny do nově 

vybudované oddílné kanalizace splaškové, která bude napojená na již zmíněnou stávající 

kanalizaci. Napojovací místo je v blízkosti evangelického kostela, jež je zřejmé 

z výkresové dokumentace. Na hranici každého soukromého pozemku bude umístěná 

kanalizační šachta v průměru 315 mm z polypropylénu. V dopravních komunikacích 

budou osazeny kanalizační šachty s průměrem 425 mm. V celém území je navržená 

kanalizace gravitační a to díky příznivým podmínkám svažitosti terénu. Celá nově 

navržená splašková kanalizace je v dimenzi DN 250. 

 

Odvod dešťových vod je zaručen pomocí dešťové kanalizace, která je navržená na 

hlavních osách celého území. Odvod dešťových vod u rodinných domů je řešen pomocí 

akumulačních nádrží, které budou sloužit k hromadění spadených dešťových vod, které 

budou následně využity pro zalívání zahrad či splachování. Odvod dešťových vod z 

dopravních komunikací je blíže popsáno v kapitole 5.4 Komunikace. Dešťová kanalizace 

vyúsťuje do recipientu, který se dále napojuje na místní potok Stonávka. Vše je zakresleno 

ve výkresové části diplomové práce.  

 

Pro výpočet množství splaškových odpadních vod vycházím z předpokladu, že 

množství přiváděné pitné vody do objektu se rovná množství vody z objektu odváděné, 

tedy splaškové. 

 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Seznam použitých symbolů ve výpočtech: 

p…………………počet připojených obyvatel [-] 

qs…………………specifická potřeba vody [l/os.den] 

Qmax,h………………maximální průtok splaškových vod [l/hod] 

Kmax...........................koeficient nerovnoměrnosti odtoku [-] 
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Výpočet množství splaškových vod pro bydlení: 

 

Qp=p*qs=304*140= 42560 l/den 

Qmax,h=(Qp/24)*kd=(42560/24)*4,4= 7803 l/hod 
 

Výpočet množství splaškových vod pro OV: 

Qp=p*qs=10*450= 4 500 l/den 

Qmax,h=(Qp/24)*kd=(4 500/24)*5,9= 1 106 l/hod 
 

Celkem: 

Q max,s = (Q H/ 24)* k max  = (43 666 /24) *2,2= 4 003 = 1,12 l/s   
 
Navržená kanalizace bude hlavní řád DN 250 a přípojky DN 150. 
Návrh se určil z grafu výrobce Pipe Life, PP MASTER SN 8, SN 16. 
Sklon kanalizace je 1 procento. 

 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Výpočet množtví dešťových vod: 

Seznam použitých symbolů ve výpočtech: 

Ψ…………………součinitel odtoku[-]  

qs…………………intenzita směrodatného deště[l/s.ha] 

A…………………plocha povodí [ha] 

Qn =Qmax,d =  ∑A*q s*ψ = 1,3*157*0,5= 102,1 l/s 

Navržená kanalizace bude DN 300 
Návrh se určil z grafu výrobce Pipe Life, PP MASTER SN 8, SN 16. 
Sklon kanalizace je 1 procento. 

 

5.5.3 Zásobování plynem 

Část obce Stonava Holkovice je kompletně plynofikována s možností dalšího rozšíření. 

Stávající plynovodní potrubí v území je středotlaké, podzemní. A jeho dimenze je DN 63. 

Plynofikace území je velmi vhodným počinem, především pro jeho kladné stránky, mezi 

něž patří pozitivní vliv na životní prostředí. 

 

V řešeném území je zcela nově navržená větev středotlakového plynovodu. Větev bude 

napojena na již stávající plynovodní potrubí. Místo napojení je znázorněno ve výkresové 
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části. Každý objekt bude napojený na plynovodní potrubí a bude vybaven vlastním 

domovním regulátorem tlaku a plynoměrem. Toto zařízení bude instalováno ve skříňce 

označené nápisem HUP a ta bude osazená na hranici každého pozemku.  

 

Rozvody plynu budou vyhotoveny z polyetylenu s dimenzí DN 63. Jednotlivé přípojky 

budou rovněž z tohoto materiálu, ale s menší dimenzí a to DN 32. Plynovodní potrubí je 

navrženo v zelených pásech podél dopravních a pěších komunikací. Vše je náležitě 

zobrazeno ve výkresové dokumentaci. Plyn bude sloužit k vytápění, ohřevu vody a 

k vaření. 

 

Orientační propočet potřeby plynu: 

 

1)Hodinová potřeba zemního plynu: 

 

Tab.2 – Jmenovité příkony jednotlivých spotřebičů v zemním plynu 

 

Účel spotřeby 
qhi (m3/hod.) 

vaření  1,2 

příprava TUV (velký průtokový ohřívač) 2,1 

příprava TUV (malý průtokový ohřívač) 1,1 

etážové topení (byt v bytovém domě) 2,1 

otop lokálním topidlem 0,6 

otop centrálním kotlem 2,5 

 

Vaření: 

Qhl = 111 kPqh ⋅⋅ = 1,2 * 77 * 0,2206 = 20,383 m3.h-l 

k1 = 1/ ℓn(P+16) = 1/ℓn(77+16) = 0,2206 

 

Příprava TUV: 

Qh2 = 111 kPqh ⋅⋅ = 2,1 * 77 * 0,2206 = 35,671 m3.h-l 

k1= 1/ℓn(77+16) = 0,2206 
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Topení:  

Qh3 = 211 kPqh ⋅⋅ = 2,1 * 77 * 0,521 = 84,282 m3.h-l 

K2 = 1/P 0,15 = 1/77 0,15 = 0,521 

 

Celková maximální hodinová potřeba pro lokalitu: 

Qhmax,o = Qhl + Qh2 + Qh3 = 140,336 m3.h-l  

 

2)Roční potřeba zemního plynu:  

 

              Tab.3 – Hodnoty průměrné roční specifické potřeby zemního plynu qi 

Stupeň plynofikace bytu 

qi (m3./r1.bj.) (předpoklad 3,8 obyv. na 1 bj.) 

vaření (sporák) 190 

příprava TUV (průtokový ohřívač) 420 

přitápění (radiátor) 930 

etážové topení (byt v bytovém domě) 1860 

etážové ;(byt v rodinném domě) 2800 

otop bytu centrální kotelnou včetně TUV 3000 

 

Vaření: 

Qrl = ii Pq ⋅ = 190 * 77 = 14 630 m3 /r  

Topení včetně TUV 

Qr2 = ii Pq ⋅ =  3000 * 77 = 231 000 m3 /r 

Celková potřeba pro obyvatelstvo: 

Qr,o = Qrl + Qr2  = 245 630 m3 /r  

 

Plánuje se s jeden kotek na jeden dům pro topení i přípravu TUV. 

 

Z výpočtu vyplývá, že potřeba energetického plynu pro nově navrženou lokalitu bude 

bezproblémově pokryta stávajícím plynovodním řádem a není třeba provádět dodatečné 

úpravy. 
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5.5.4 Zásobování elektrickou energií a veřejné osvětlení 

Ve středu jižní části řešeného území jak je patrno z výkresů limitů, který je součástí 

výkresové dokumentace, se nachází trafostanice s označením DTS 10097, která 

transformuje VN 22 kV na 400 V ve správě SME. Tato trafostanice bude zásobovat nově 

navrženou zástavbu elektrickou energií. Energie se bude rozvádět pomocí podzemního 

vedení označeno jako nízké napětí. Rozvod je přednostně veden v zelených pásech podél 

dopravních komunikací společně s ostatními inženýrskými sítěmi. Přesnější znázornění je 

patrné z výkresové části. Je vyhotoven i příčný výkres komunikace, kde jsou všechna tato 

vedení inženýrských síti zakreslena.  

 

Při křížení nebo souběhu stejných či jiných vedení byly dodrženy požadavky stanovené 

normou ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Orientační propočet potřeby elektrické energie: 

Seznam použitých symbolů ve výpočtech: 

PA1…………………zastavěná plocha [ha] 

PA2…………………počet připojených domů [-] 

Pbi1…………………specifický příkon [kW/ha] 

Pbi2…………………specifický příkon [kW] 

Pb………………….výpočtové zatížení [kW] 

Pc…………………. výpočtové zatížení pro daný úsek [kW] 

β …………………. Soudobost pro n bytů [-]  

Veřejné osvětlení 
    PA = 12 ha 
    Pbi = 3 kW/ha 
    

      Pb1=PA.Pbi=12.3= 36,00 kW 
Rodinné domy + občanská vybavenost 

PA = 76m2 
  

Pbi = 6,8kW/ m2 
  β=0,32 

   Pb2=PA2.Pbiβ=76.6,8.0,8= 165,38 kW 

      Pb=Pb1+Pb2=36+165,38= 201,38 kW 
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V celém řešeném území jsou navrženy rozvody venkovního osvětlení. Veřejné osvětlení 

je navrženo osvětlovacími tělesy 2x23 Wattů. Z důvodu, že se jedná o osvětlení 

obslužných komunikací a tras v území bez požadavku na minimální hodnotu intenzity 

osvětlení, je navrženo pouze po jedné straně komunikace jako orientační osvětlení. 

Vzdálenost mezi svítidly je navržené přibližně 30 metrů a každá třetí a poslední lampa 

bude uzemněna. Veřejné osvětlení bude napojeno na nově navrženou trafostanici. 

 

5.5.5 Sdělovací rozvody 

V blízkosti území se nachází metalický kabel, který je ve vlastnictví společnosti Telefonica 

O2 Chech Republic, a.s. Napojovací bod na tuto síť je opět patrný z výkresové části. 

Vedení sdělovacích kabelů je v řešeném území nataženo společně s ostatními 

inženýrskými sítěmi.  

 

5.6 Městský mobiliář 

 

Řešené území je vybaveno také důležitými prvky veřejného prostranství, mezi které patří 

lavičky a odpadkové koše. Jsou umístěny zejména v blízkosti dětského hřiště, ve 

sportovním areálu a podél chodníků. Nosná konstrukce lavičky je ocelová, sedák a opěra 

budou zhotoveny ze dřeva, naimpregnovány a ošetřeny vhodným lakem. Půdorysný 

rozměr lavičky je 1,80 x 0,56 m. Koše kruhového půdorysu o objemu 25 l budou ukotveny 

na ocelových sloupcích a vlastní ocelová nádoba bude obložena dřevěným obložením, aby 

vzhledově korespondovala s lavičkami. Obložení bude naimpregnováno a ošetřeno 

vhodným lakem. Budou také instalovány stožáry VO městského typu s výškou 6 m. 

 

5.7 Veřejná zeleň 

 

Návrh vegetačních prvků vychází s urbanistického a dopravního řešení navrženého 

obytného souboru. 

Nezpevněné plochy v obytném souboru jsou upraveny jako plochy zeleně. Základem 

koncepce zeleně uvnitř území jsou volné travnaté plochy se stromy v klidových zónách, a 

menší stromy sloužící jako zklidňující prvky.  
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V rekreační ploše okolo dětského hřiště budou vysázeny velkokorunné stromy, které 

budou doplněny malokorunými stromy v prostoru parkovišť. V obou variantách budou 

malokorunné stromy použity jako zpomalovací prvky v prostoru komunikace. V prostoru 

pěších komunikací procházejícím celým územím budou osazeny keře živého plotu. Které 

tak separují soukromé pozemky od těch veřejných. 

 

5.8 Vliv stavby na životní prostředí 

 

Životní prostředí nebude navrhovanou výstavbou podstatným způsobem ovlivněno. 

Komunální odpad bude ukládán do přilehlých košů, popelnic a kontejnerů, které budou 

jedenkrát týdně sváženy a likvidovány technickými službami na nejbližší řízené skládce. 

Zásobování vodou zajistí veřejný vodovod. Splaškové vody budou svedeny do splaškové 

kanalizace a ta bude napojena na ČOV. Vytápění objektů a ohřev teplé užitkové vody bude 

zajišťován pomocí energetického plynu. Celé navržené území se nachází na orné půdě a 

nachází se v intravilánu obce.  

 

5.9 Propočet nákladů 

 

Pro účely propočtu nákladů navrhovaných řešení této diplomové práce byly použity ceny 

pro souhrnný propočet, které jsou adekvátně zaokrouhleny. 

 

5.9.1 Podklady pro propočet 

Pro stanovení cen nákladů této výstavby byly použity tyto podklady: 

 

České stavební standardy [19] 

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury [20] 

Výkonový a honorářový řád [21] 
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STAVEBNÍ OBJEKTY 
Tab.4 – Propočet nákladů 

 S0 Název objektu M.J. VÝM ĚRY J.CENA CENA 
01 Rodinné domy                                                   [m3]     277 307 400,00 Kč 
  R1- počet objektů 10 868 4 600,00 Kč 39 928 000 Kč 
  R2- počet objektů 33   825 4 600,00 Kč 125 235 000 Kč 
  R3- počet objektů 26   685 4 600,00 Kč 81 926 000 Kč 
  R4- počet objektů 1   1062 4 600,00 Kč 4 885 200 Kč 
  Restaurace   4086 6 200,00 Kč 25 333 200 Kč 
 02 PĚŠÍ KOMUNIKACE                         [m2]     3 411 705 Kč 

  
dlažba zámková do pískového 

lože - š.1,5   68 690,00 Kč 46 575 Kč 

  
dlažba zámková do pískového 

lože - š.3,00   1371 690,00 Kč 945 990 Kč 

  
dlažba zámková do pískového 

lože - š.2,25   3506 690,00 Kč 2 419 140 Kč 

03 
KOMUNIKACE SE SMÍŠENÝM 
PROVOZEM           [m2]     8 963 000 Kč 

  
dlažba zámková do 
kamenin.lože - š.8   3600 1 000,00 Kč 3 600 000 Kč 

  
dlažba zámková do 
kamenin.lože - š.5   1375 1 000,00 Kč 1 375 000 Kč 

  
dlažba zámková do 

kamenin.lože - š.6,0   732 1 000,00 Kč 732 000 Kč 
  parkoviště - zámková dlažba   2200 1 480,00 Kč 3 256 000 Kč 

04 
POZEMNÍ OBSLUŽNÉ 
KOMUNIKACE                  [m2]     8 137 000 Kč 

  vozovka z asfaltových vrstev š.6   7900 1 030,00 Kč 8 137 000 Kč 
 05 VODOVODNÍ RAD                         [bm]     4 094 000 Kč 

  
HD PE 80, SDR 17(PN 10) -  

DN 80   2300 1 780,00 Kč 4 094 000 Kč 
06 KANALIZAČNÍ SÍŤ                         10 403 000 Kč 
  PP - DN 250   [bm] 2020 5 150,00 Kč 10 403 000 Kč 
 07 PLYNOVOD       2 059 200 Kč 
  plast - DN 63   [bm] 1980 1 040,00 Kč 2 059 200 Kč 
08 TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ       379 500 Kč 
  kabelové vedení   [bm] 2300 165,00 Kč 379 500 Kč 
09 ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN       1 202 500 Kč 

  
kabelové vedení - 3x120 až 150 

-70   [bm] 1850 650,00 Kč 1 202 500 Kč 
10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ       3 055 500 Kč 
  kabelové vedení + stožáry v.6m   [bm] 2910 1 050,00 Kč 3 055 500 Kč 
12 TERÉNNÍ ÚPRAVY                                                  9 033 305 Kč 
  sejmutí ornice,přemí.do100 m   [m2] 117123 35,00 Kč 4 099 305 Kč 
  příprava pro výsadbu   [m2] 48540 50,00 Kč 2 427 000 Kč 
  travní směs   [kg] 4860 80,00 Kč 388 800 Kč 
  založení trávníku   [m2] 48540 50,00 Kč 2 427 000 Kč 
  výsadba okrasné zeleně   [kus] 64 1 250,00 Kč 80 000 Kč 
S13 SPOROTOVNÍ AREÁL       1 955 443 Kč 
  tenis   [m2] 632 1 079,00 Kč 682 360 Kč 
  multifunkční hřiště   [m2] 632 1 079,00 Kč 682 360 Kč 
  volejbal   [m2] 783 556,00 Kč 435 348 Kč 
  stolní tenis   [m2] 144 1 079,00 Kč 155 376 Kč 

330 001 553 Kč 
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PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE         
Dokumentace pro provedení stavby          
 výkonová fáze 1-9 (VHŘ)     4 521 033 Kč 

 

NÁKLADY NA UMÍST ĚNÍ STAVBY 5%                 16 500 077,66 Kč  

     
PROVOZNÍ SOUBORY                                   

                                
-   Kč  

     STROJE, ZAŘÍZENÍ, INVENTÁŘ            267 330,00 Kč  
Městský mobiliá ř         
odpadkové koše   [kus] 21    3 300,00 K č         69 300,00 Kč  
parkové lavi čky   [kus] 42    4 180,00 K č       175 560,00 Kč  
kontejnery na odpad   [kus] 3    7 490,00 K č         22 470,00 Kč  

 
 

UMĚLECKÁ DÍLA       
                                
-   Kč  

JINÉ INVESTICE         

Pozemek       0,00 Kč 

REZERVA 10%          33 000 155,32 Kč  

OSTATNÍ NÁKLADY         

Rozpočtové náklady celkem bez DPH:  384 290 149,08 Kč 
 

Celková cena orientačního propočtu investičních nákladů varianty A bez DPH vychází na 

384 290 149 Kč. 
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6. Závěr 

 
Úkolem diplomové práce bylo navrhnout územní studii využití místní části Holkovice 

v obci Stonava. Téma bylo zadáno obcí Stonava,  zastoupeném panem Ing. Vladislavem 

Drozdzikem. Obec poskytla potřebné podklady, které měly pro mou práci zásadní vliv. 

Přesně mi určily velikost řešeného území a objasnily mi problematiku dané lokality. 

 

S výše uvedenými podklady jsem již mohl začít pracovat na mé diplomové práci, 

konkrétně na výkresové části. Během navrhování jsem narazil na množství problémů, které 

jsem řešil pomocí doporučené literatury a zejména díky konzultacím. Převážně s vedoucím 

mé diplomové práce Ing. Igorem Kyselkou, paní Ing. arch. Hanou Paclovou, panem Ing. 

Vladislavem Drozdzikem – pracovníkem Stavebního úřadu obce Stonava, kterým bych 

chtěl tímto poděkovat za spolupráci a za poskytnutí cenných informací, které mi byly 

nápomocny v řešení mé diplomové práce. 

 

Přínosem pro mne na této práci bylo, že jsem při realizaci návrhu přišel do kontaktu 

s mnoha odborníky ze stavební praxe, což mi umožnilo se konkrétně seznámit 

s problematikou navrhování takovýchto území.  

  

Zpracoval jsem tedy dvě variantní řešení na úrovni územní studie. Podrobněji a do 

finální podoby jsem rozpracoval variantu A, která se dle mého úsudku zdá vhodnější 

v mnoha ohledech. Dle mého názoru je tato varianta zajímavější, nápaditější a lépe splňuje 

cíle, které jsem si při tvorbě návrhu kladl.   

 

Jsem přesvědčen, že jsem splnil všechny požadavky a podmínky, které určitým 

způsobem formovaly možnosti využití území a podařilo se mi vyřešit a dodržet stanovené 

cíle.  
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