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1. Úvod 
 

V diplomové práci se zaměřuji na prověření možných řešení využití dnes nezastavěných 

pozemků v lokalitě Zlín - Prštné pro bydlení. Vypracování diplomové práce se řídí  

zejména požadavky, které jsou uvedeny v zadání. Nedílnou součástí práce je průzkum  

a následný rozbor stávajícího stavu řešené lokality, pořízení fotodokumentace  

a vyhodnocení poznatků o řešeném území ve vztahu k diplomové práci.  

 

     Pozornost je v práci věnována zejména prostorovému, objemovému, funkčnímu  

a organizačnímu strukturování navržené zástavby tak, aby v rámci zastavované plochy 

vzniklo jako její kompoziční jádro vlastní urbanistické subcentrum. Je brán zřetel  

na různorodost forem bydlení jako předpoklad pestré sociální skladby budoucích obyvatel 

území. Hromadné bydlení je řešeno v bytových a městských domech s polyfunkčním  

přízemím a s bydlením od 2. NP výše. Polyfunkční přízemí městských objektů slouží  

převážně k umístění základní obchodní i společenské vybavenosti a ploch pro drobné  

nerušící podnikání ve službách rezidentů. Dojde tak ke zvýšení komplexní kvality bydlení 

v lokalitě. Návrh definuje na řešeném území hranice mezi částmi určenými k veřejnému 

užívání a částmi určenými k soukromému užívání a zastavění.  

 

     Práce obsahuje detailní urbanisticko-inženýrský návrh řešení veřejných uličních  

prostor včetně prostorového uspořádání komunikací i ploch pro všechny uvažované typy 

dopravy, vedení inženýrských sítí a umístění veřejné zeleně. Dopravní řešení se zabývá 

návrhem vnitřní dopravní infrastruktury a jejím zapojením do stávající dopravní sítě 

v okolí řešeného území. Návrh uvažuje se všemi v úvahu přicházejícími typy dopravy 

v pohybu. Řešení statické dopravy počítá jak s odstavováním vozidel rezidentů, tak 

i s parkováním návštěvníků lokality. Práce zahrnuje výpočty i návrh prostorového  

uspořádání vedení jednotlivých inženýrských sítí a uvádí možnost jejich napojení  

na stávající infrastrukturu v okolí.  

 

     Výsledný návrh je také stručně ekonomicky vyhodnocen. Reálnost urbanistického  

konceptu je ověřena návrhem dispozičního řešení jednoho z obytných objektů – bytového 

domu. Řešení je vedeno snahou o vytvoření kvalitního obytného souboru i optimální  

využití území s ohledem na požadavky  udržitelného rozvoje. 
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1.1 Předmět diplomové práce 
 

Předmětem diplomové práce je návrh využití dnes nezastavěných pozemků v lokalitě  

Zlín – Prštné pro bydlení. Návrh je zpracován na základě rozboru stávajícího stavu řešené 

lokality, získaných poznatků o řešeném území a potřebách dané lokality.  

 

1.2 Seznam použitých podkladů 
 

Při zpracování územní studie bylo užito těchto podkladů: 

 

 Data, jež poskytl Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta, středisko  

urbanismu a architektů: 

- digitalizovaná katastrální mapa řešeného území včetně navazujícího okolí, 

- digitalizovaná technická mapa řešeného území včetně navazujícího okolí, 

- polohopisné zobrazení technických sítí a jejich ochranných pásem, 

- výškopis řešeného území - digitalizované vrstevnice, 

- výřez z koordinačního výkresu konceptu varianty A územního plánu města  

Zlína včetně regulativů návrhových ploch řešeného území. 

 

 Vlastní průzkumy včetně fotodokumentace provedené v terénu v období od května 

do června 2010. 

 

 Mapové podklady dostupné na portálu mapových služeb Zlínského kraje 

WWW.JUAP-ZK.CZ. 

 

 Vyjádření správců inženýrských sítí. 
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2. Teoretická východiska 
 

2.1 Základní pojmy 
 

Územní plánování 

Vyvinulo se zhruba v polovině devatenáctého století v souvislosti se společenskými  

proměnami a nutností řešit nové nároky na uspořádání sídel, které s sebou tyto změny  

přinesly.   Územní plánování je státem organizovaná trvalá, soustavná a komplexní činnost 

orgánů územního plánování a stavebních úřadů, zaměřená na naplňování cílů a úkolů 

územního plánování za použití jeho základních nástrojů, kterými jsou územně plánovací 

podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí. Uvedené nástroje  

územního plánování mají rozdílnou míru právní závaznosti, proceduru pořizování i způsob 

spoluúčasti správních orgánů a občanů na jejich vytváření. Územní plánování soustavně  

a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově 

koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Územní plánování zároveň 

vytváří předpoklady k zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 

hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních 

složek – půdy, vody a ovzduší.     [5, 20] 

 

Územní studie 

Navrhuje, prověřuje a posuzuje 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. Územní studie slouží k prověření 

možností změn rozvoje území s cílem ochrany a rozvoje jeho hodnot. Územní studie má 

vždy zadání, jež stanoví obsah, rozsah, cíle a účel územní studie. 

 

     Územní studie patří mezi územně plánovací podklady. Plní obdobnou funkci jakou  

plnily urbanistické studie, územní generel nebo územní prognóza, pořizované podle zákona 

č. 50/1976 Sb. dle potřeby a uvážení orgánů územního plánování. Územní studie slouží 

jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace  

a jejích změn a pro rozhodování v území. Územní studie je zpravidla pořizována  
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pro ověření možností využití konkrétního řešeného území, zastavitelných nebo  

přestavbových ploch nebo vybrané části nezastavěného území z hlediska komplexního 

řešení krajiny. Územní studii lze využít například pro prověření a posouzení územních 

podmínek ochrany hodnot území při řešení střetů zájmů, umístění dopravních systémů  

nebo technické infrastruktury, umístění územního systému ekologické stability, umístění 

obnovitelných zdrojů energie v krajině, řešení vybraných problémů urbanistické koncepce 

(uspořádání zastavitelných ploch, dopravního řešení, technické infrastruktury, umístění 

občanské vybavenosti, zeleně aj.).  Územní studií může být také detailněji prověřeno řešení 

obsažené v ÚPD, např. může navrhnout umístění místní komunikace a navazující parcelaci 

plochy bydlení vymezené územním plánem. Územní studií lze prověřovat a posuzovat  

jakékoliv změny v území bez většiny formálních náležitostí, které jsou vyžadovány  

u pořizování územně plánovací dokumentace.  

 
        Územní studie není na rozdíl od regulačního plánu právně závazným podkladem  

pro územní rozhodování. Pokud je však vložena do evidence územně plánovací činnosti, 

pak je podkladem neopominutelným a odchylné rozhodnutí je třeba v územním rozhodnutí 

zdůvodnit a v odůvodnění prokázat, že bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů  

vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení než obsahuje územní studie. Projednání nebo 

konzultace územní studie s dotčenými orgány zákon nevyžaduje, ale ani je nevylučuje.  

V současné době vede evidenci územně plánovací činnosti na základě pověření  

od Ministerstva pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje.     [14, 19] 

 

Urbanismus 

Jako vědní obor i praktická činnost se urbanismus rozvinul z architektury a úzce na ni  

navazuje. Nezabývá se stavbou domů, budov a dalších objektů, ale řeší jejich umísťování, 

vzájemné vztahy a vazby mezi nimi v sídle a krajině. Je to soubor pracovních metod  

a postupů sloužících k záměrnému formování lidského osídlení, uplatňující se při řešení 

sídlištních celků, krajiny a celých širších územních jednotek s důrazem na tvorbu životního 

prostředí. Vychází ze společenských, ideových a estetických požadavků, materiálních, 

technických a ekonomických podmínek, zahrnuje však i hlediska sociologická  

a psychologická. Zkoumá taktéž teoretické i praktické problémy tvorby a přetváření  

osídlení, sídelních útvarů a jejich struktur, odhaluje tendence a zákonitosti jejich vývoje  

a formuluje zásady pro jejich řešení. Vychází při tom z obecných zákonitostí rozvoje 

 společnosti a její ekonomiky v konkrétních podmínkách.     [5, 20] 
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Obytná ulice 

V obytné ulici značně převažuje funkce pobytová nad dopravní. Doprava je zde částečně 

omezena. Obytná ulice je stavebně upravená a vybavená místní, případně účelová  

komunikace se smíšeným provozem chodců, motorových a nemotorových vozidel, na které 

jsou stavebně technickými opatřeními splněny požadavky na funkční obytnou zónu.  

Obytná ulice je navrhována v rámci obytné zóny. Na rozdíl od jiných komunikací je zde 

navíc umožněna obytná funkce komunikace, kdy je v profilu komunikace možná například 

hra dětí. Cílem budování obytné ulice je přizpůsobení provozu vozidel pobytovému účelu 

komunikace.     [17, 7]  

 

Obytná zóna 

Je to oblast, ve které pobytová funkce značně převládá nad funkcí dopravní, ohraničená  

dopravním značením, V obytné zóně je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových 

vozidel ve společném prostoru za stanovených podmínek. Obytná zóna se skládá z jedné či 

více obytných ulic a zklidněných ploch. Optimálním řešením obytné zóny je, skládá-li  

se pouze ze stavebně upravených obytných ulic a zklidněných ploch. [17] 

 

Limity využití území 

Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují využití a uspořádání území. 

Vyplývají z právních předpisů, správních rozhodnutí a schválené územně plánovací  

dokumentace.     [20] 

 

Stavební čára 

Hranice, rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku. Poloha hrany budovy  

ve výši rostlého nebo upraveného terénu. Podle návaznosti budov rozeznáváme stavební 

čáru uzavřenou (rozhraní vymezené souvisle a úplně v celé své délce) a stavební čáru  

otevřenou (rozhraní stavebně přerušované na hranicích sousedních parcel stavebními  

mezerami). Podle závaznosti se hovoří o stavební čáře závazné (rozhraní musí zástavba 

dodržet v celém svém průběhu, tj. nesmí ji překročit, ale ani od ní ustupovat - s výjimkou 

arkýřů, rizalitů apod.) a stavební čáře nepřekročitelné (rozhraní nemusí být dokročeno, 

nelze jej ovšem překročit směrem ven - opět s výjimkou zmíněných arkýřů, rizalitů apod.). 

U bloku můžeme rozlišit stavební čáru vnější a vnitřní.    [20] 
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Uliční čára 

Hranice mezi regulovanou parcelou a veřejným prostranstvím nebo veřejným  

komunikačním prostorem. Uzavřená uliční čára vymezuje blok. [20]  

 

Uliční prostor 

Uliční prostor je prostor sloužící veřejnému provozu a pobytu. V případě obytné ulice jej 

ohraničují většinou hranice přilehlých pozemků. Můžou to být například ploty nebo  

fasády. Uliční prostor obytné ulice se skládá z dopravního prostoru a pobytového prostoru. 

Hranice mezi dopravním prostorem a pobytovým prostorem je určena hranou obrubníku, 

plotu či jiného zřetelného oddělení.    [17] 

 

Dopravně zklidněná komunikace 

Na těchto komunikacích je částečně nebo úplně vyloučena průjezdná motorová doprava.  

Je zde již výrazná převaha pěšího pohybu nad pohybem vozidel, což je podporováno jak 

dopravně organizačními opatřeními, tak hlavně stavebními úpravami zpomalujícími  

rychlost vozidel a zlepšujícími podmínky chodců a cyklistů.    [17] 

 

Ochranná pásma 

Jsou území daná zákonem nebo vyhlašovaná územním rozhodnutím, ve kterých se zakazují 

nebo omezují určité činnosti z důvodů ochrany zájmů společnosti, zejména z hlediska 

ochrany ovzduší, zájmových území ochrany přírody, ložisek nerostů a báňských staveb, 

provozu průmyslových a zemědělských podniků, dopravních staveb a inženýrských sítí, 

vodních toků atd.    [20] 

 

Parcela 

Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen 

parcelním číslem.    [20] 

 

Parcelace 

Dělení území zpravidla na parcely pro stavební nebo pro jiné účelové využití. Například 

rozdělení území na pozemky pro výstavbu.    [20] 
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Byt 

Bytem se rozumí soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně 

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

účelu užívání určen.     [20]  

 

2.2 Bydlení a jeho základní formy 
 
Bydlení plní jednu ze základních potřeb lidské společnosti při uspokojování životních  

potřeb člověka při regeneraci a reprodukci lidských sil. Bydlení uspokojuje fyziologické, 

psychologické a sociologické nároky. Kvalitní bydlení přispívá ke zdraví člověka  

a je základním zdrojem lidské energie a sociálních vazeb.  

 

2.2.1 Bytový dům 

Je stavba určená pro bydlení, ve které převažuje obytná funkce bydlení.  Obytná plocha 

bytového domu přesahuje 50% celkové plochy. Bytové domy jsou obytné budovy  

obsahující více bytů přístupných ze společné komunikace, kterou může být schodiště, 

chodba nebo pavlač. Byty jsou v těchto domech obývány rodinami s různou skladbou  

domácnosti a s různým počtem členů. Obyvatelům jednotlivých bytů slouží vedle  

samotných bytů také společné domovní vybavení umístěné ve společných prostorách i vně 

bytového domu.  V bytových domech nelze dosáhnout tak úzkého spojení bytu s přírodou, 

jako je tomu u rodinných domů. Z toho důvodu se u bytů navrhují balkóny, lodžie,  

případně terasy, které mohou tento nedostatek částečně nahradit. [22] 

 

Vnitřní prostor bytového domu 

Ekonomie vnitřní dispozice u domu je dána vyloučením všech přebytečných prostor  

při zachování a užitné hodnoty bytu. V dispozici celého bytového domu to znamená  

minimalizaci domovních komunikací, technického zázemí a domovní vybavenosti. [22] 

 

Komunikační systém bytového domu 

Obecným požadavkem na hospodárnost dispozičního řešení u všech druhů bytových domů 

je omezení bytových i společných komunikačních prostorů na minimum a maximální  

soustředění vertikálních rozvodů instalací. V současné době se minimalizují společné  

prostory domu. Současná definice dle ČSN 73 4301 Obytné budovy nezahrnuje bytový 
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dům bez společné komunikace, avšak tyto formy jsou především v zahraničních příkladech 

velmi efektivní a kombinují výhody rodinných a bytových domů. Výhodou bytových domů 

je vytváření prostorů a ploch pro sociální komunikaci obyvatel. [22] 

 

Vnitřní prostor jednotlivých bytů 

Vnitřní prostor jednotlivých bytů by měl poskytovat maximální míru variability, aby splnil 

nejrůznější požadavky obyvatel. Někteří jsou zastánci volného prostoru, jiní preferují  

soustavu menších místností. Je proto nutné definovat nosné konstrukce, rozvody TZB  

a komunikační prostory, které mají zásadní vliv na variabilitu bytových jednotek.  

 

Bytové domy můžeme rozdělit podle: 

Počtu nadzemních podlaží na: 

 nízkopodlažní (do 4 nadzemních podlaží), 

 středně vysoké (5 až 8 nadzemních podlaží), 

 výškové (od 9 nadzemních podlaží). 

Typologické formy na: 

 schodišťové, 

 bodové, 

 věžové, 

 pavlačové, 

 chodbové, 

 mezonetové, 

 terasové, 

 strukturální.        [2] 

 

 

2.2.2 Rodinný dům 

Je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům  

na rodinné bydlení. V rodinném domě je více než polovina podlahové plochy místností  

a prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům může mít maximálně tři samostatné byty,  

nejvýše dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví. Rodinný dům poskytuje  

obyvatelům ze všech obytných domů největší soukromí. Umožňuje řešení prostorů podle 

individuálních potřeb uživatele a činnosti bydlení je možno obohatit možnostmi, které  
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poskytuje zahrada. Rodinné domy mají značné prostorové nároky na stavební pozemky  

a v souvislosti s jejich výstavbou dochází ke značným veřejným investicím spojenými  

s výstavbou a následnou údržbou veřejné infrastruktury. Výše nároků se různí podle  

urbanistických forem rodinných domků.   [22] 

 

Rodinné domy můžeme rozdělit podle: 

Uspořádání a urbanistické situace na: 

 Izolované, 

 sdružené - dvojdomky, čtyřdomky, 

 skupinové – řadové, atriové, terasové. 

Vertikálního rozloženi dispozice na: 

 přízemní, 

 přízemní s podkrovím, 

 dvoupodlažní, 

 dvoupodlažní s podkrovím. 

Podle řešení suterénu na: 

 podsklepený, 

 částečně podsklepený, 

 nepodsklepený. 

Tvaru střechy na: 

 s plochou střechou, 

 se šikmou střechou.        [2] 
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3. Shrnutí poznatků o vymezeném území 
 

3.1 Stručný profil města 
 

Krajské město Zlín je centrem regionu Východní Moravy,  leží v jihovýchodní části ČR 

cca 300 km východně od hlavního města České republiky Prahy a cca 50 km od hranic  

se Slovenskou republikou. Je centrem Zlínského kraje, jež vznikl v roce 2000 sloučením 

okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Nachází se mezi horami Tlustá, Baba  

a Barabáš. V současné době žije ve městě cca 78 000 obyvatel. Celková rozloha města činí 

11 885 ha, hustota zalidnění je 674 obyvatel na km2. Zlín je tvořen 16 katastrálními  

územími, na kterých se rozkládá 17 městských částí. Nejnižší nadmořská výška je 190 m 

nad mořem v údolí řeky Dřevnice a nejvyšším bodem je vrchol hory Tlustá ve výšce 458 m 

nad mořem. Menší řeka Dřevnice rozděluje město na dvě části.   [24] 

 

3.2 Historie města Zlína 
 

První písemná zmínka o Zlíně pochází z roku 1322, kdy jej spolu s přilehlými vesnicemi 

odkoupila královna Eliška Rejčka. Nejvýznamnějším obdobím v historii města bylo 

 působení Tomáše Bati a jeho obuvnického průmyslu, které zásadně ovlivnilo jeho  

charakter i vzhled. Vývoj architektury do roku 1900 dnešní podobu Zlína nijak významněji  

neovlivnil. Staveb se z tohoto období dochovalo minimum, jde například o kostel sv. Filipa 

a Jakuba, Zlínský zámek, budovu dnešní Krajské knihovny a Malenovický hrad. Baťův 

obuvnický podnik brzy získal moderní tovární budovy a prudce vzrůstal počet zaměstnan-

ců. Kolem roku 1910 si již Zlín držel postavení důležitého střediska obuvnického  

průmyslu. Díky Baťovi docházelo k rychlému rozvoji infrastruktury a služeb ve městě. 

Vybudoval obchodní domy, hotely, kino, velkou nemocnici a několik školních budov  

a také vznikly známé zlínské filmové ateliéry. Bylo vystavěno tisíce nových bytů pro 

 přibývající zaměstnance Baťovi továrny a počet obyvatel města prudce rostl. Ve Zlíně se 

nestavělo živelně, ale podle moderních urbanistických koncepcí. Na projektech se podílelo 

několik významných architektů a osobností, například J. Kotěra, F. L. Gahura, V. Karfík  

a M. Lorenc. Díky tomu Zlín získal ojedinělý charakter funkcionalistického města, o které 

se zajímal i architekt Le Corbusier. Byla vytvořena soustava funkčně propojených  
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rozsáhlých městských areálů. Velký důraz byl kladen na městskou zeleň, aby mohl Zlín 

žijící hlavně z průmyslové výroby stále vyhlížet příjemně. Rychlý rozvoj Zlína byl  

přerušen koncem 30. let v důsledku německé okupace a druhé světové války. Německá 

okupace podřídila závody válečnému režimu a americké bombardování zničilo v roce 1944 

velkou část zlínských továren.  

 
       Po roce 1945 se ve Zlíně mnohé změnilo. Baťova rodina ztratila majetek i vliv  

a od 1. ledna 1949 dostaly obuvnické závody jméno Svit a samotné město bylo  

přejmenováno na Gottwaldov. Od padesátých let se město dále rozrůstalo a zejména  

na okrajích vznikaly rozlehlé areály obytných domů. Kulturní život obohatilo muzeum,  

zoologická zahrada, galerie výtvarných umění. V centru města se objevila nová dominanta 

v podobě divadla a  další objekty sloužící sportu a vzdělání. Ze sportu například krytý  

plavecký bazén, Sportovní hala Novesta a Zimní stadion L. Čajky. Po zhroucení  

komunistického režimu v listopadu 1989 se město opět vrátilo k původnímu jménu Zlín. 

Hospodářské klima velmi proměnila privatizace na počátku devadesátých let. Velké  

průmyslové podniky byly odstátněny a povětšinou po nich nezbyla ani památka. Město má 

roli finančního a podnikatelského centra jihovýchodní Moravy, v roce 2001 zde vznikla  

Univerzita Tomáše Bati. Regionální funkci města dále posílila skutečnost, že se v roce 

2001 stal Zlín krajským městem. Jako funkcionalistické zahradní město zůstává Zlín  

ojedinělým příkladem architektury a urbanismu 20. století.    [6, 24] 

 

3.3 Přírodní podmínky 

3.3.1 Geografické podmínky 

Statutární město Zlín leží mezi horami Tlustá, Baba a Barabáš. Nachází se  na 49° 13' 43" 

severní šířky a 17° 39' 43" východní délky. Nejnižší nadmořská výška je 190m nad mořem 

v údolí řeky Dřevnice v Malenovicích a naopak nejvyšším bodem je vrcholek hory Tlustá 

458 m nad mořem. Dřevnice je menší řeka rozdělující město na dvě části, kromě ní  

se na území města nachází ještě několik dalších menších toků. 

      Město spadá do Karpatské horské soustavy a v jeho okolí se nachází několik  

významnějších oblastí se zachovalými přírodními a krajinnými hodnotami. Patří sem  

například Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty a Přírodní parky Hostýnské vrchy,  

Vizovické vrchy a Želechovické Paseky. [23] 
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3.3.2 Klimatické podmínky 

Zlín se nachází na rozhraní klimatické oblasti MT 10 (sever) a MT 9 (jih), přičemž hranici 

tvoří niva řeky Dřevnice. Západní okraj města, část Malenovického katastru spadá pod vliv 

teplejší oblasti T2. Území je charakteristické dlouhým teplým a suchým létem, velmi  

krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem, mírně teplou, suchou až velmi  

suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se ve Zlíně 

pohybuje kolem 8,7°C, nejteplejším měsícem je červenec s teplotou v průměru 18,0°C  

a nejchladněji je naopak v lednu, kdy je průměrná teplota  -2,4°C. Nejvyšší teplota byla 

naměřena 35,6°C v roce 1983 a naopak nejnižší v roce 1985, a to -22,9°C. Nejvíce srážek 

spadne v červenci a nejméně v únoru, roční průměr činí 616 mm.  [23] 

 

3.3.3 Geomorfologické podmínky 

Město spadá do Karpatské horské soustavy a v jeho okolí se nachází několik významných 

oblastí se zachovalými přírodními a krajinnými hodnotami. Podle geomorfologického  

členění České republiky se území města Zlín řadí do provincie Západní Karpaty,  

subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti Slovensko - Moravské Karpaty, celku  

Vizovická vrchovina, podcelku Zlínská vrchovina a tří okrsků. Na severu Mladcovská  

vrchovina, na jihozápadě Napajedelská pahorkatina a na severozápadě Tlumačovské vrchy. 

Geologický podklad území tvoří třetihorní sedimenty  flyšového pásma  Západních Karpat.              

                                                                                                                                         [23] 

 

3.3.4 Hydrologické podmínky 

Ve Zlíně je říční síť uspořádána hřebenovitě. Hlavním vodním tokem a osou celého území 

je řeka Dřevnice, která v Malenovicích přibírá významný přítok Rackovou. Na horním 

toku přibírá Dřevnice střídavě potoky  Hostišovský, Balaš, Chlumský, Slanický, Prštenský,  

Pasecký, Kudlovský, Fryštácký, Hraniční potok, Jaroslavický, Přílucký a Hvozdenský  

potok. Většina zdejších toků je regulována. Ve Zlíně se nachází několik vodních nádrží. 

Fryštácká, Slušovická a Kudlovská přehrada, rybník Angaláška, Prštenský rybník,  

Zboženské rybníky a další. Město Zlín je zásobováno pitnou vodou ze dvou zdrojů.  

Z jímacího území v Kvasicích s úpravnou vody v Tlumačově a ze Slušovické vodní nádrže 

s úpravnou vody Klečůvka. Vodní plochy ve Zlíně zaujímají celkově 140 ha.   [23] 
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3.4 Doprava 
 

Poloha Zlína je značně nevýhodná, leží relativně stranou od hlavních dopravních tahů. To 

je dáno skutečností, že k nejvýraznějšímu rozvoji došlo až ve dvacátém století, kdy již 

existovala hlavní železniční síť. Dalším neopomenutelným důvodem byly vlivem druhé 

světové války neuskutečněné dopravní projekty firmy Baťa. Dále postihl dopravní  

obslužnost Zlína rozpad Československa v roce 1993. Celá oblast se tak stala pohraniční, 

což způsobilo určitou dopravní izolaci zlínského regionu. Plánovaná rychlostní silnici R 69 

umožní oddělit tranzitní dopravu od městské a vytvoří obchvat zlínské aglomerace. Její 

výstavba byla plánována po roce 2010. Nebude-li realizována obchvatní komunikace, tak 

bude každá další výstavba v tomto území značnou zátěží pro už tak dopravně velmi  

zatížené centrum města Zlína. 

 

Obr.1 – Přehledná mapa ČR 

3.4.1 Automobilová doprava 

Základní komunikační síť města Zlína má lineární charakter. Ve východo - západním  

směru město protíná silnice I/49, která se v Otrokovicích napojuje na silnici I/55. Tato  

silnice spojuje Otrokovice s Valašskou Polankou na Vsetínsku. Provoz je organizován  

na většině území města Zlína ve čtyřech jízdních pruzích. Od místní části Malenovice až  

do Otrokovic je provoz organizován jako dvoupruhý a je v současné době rozšiřován.  

Z hlediska napojení na dálniční síť a rychlostních komunikace patří zlínský region 

 k nejzaostalejším místům v republice. Projekty výstavby kapacitního silničního spojení, 
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jež připravoval Tomáš Baťa a které by umožnily kvalitní spojení Zlína s ostatními  

hospodářskými centry, však nebyly nikdy realizovány. Po rozpadu Československa  

se změnila trasa D1 směrem na Ostravu a Polsko. Původní trasa ke slovenským hranicím 

byla nahrazena rychlostní silnicí R 49, která se bude napojovat na slovenskou rychlostní 

silnici R 6.  

 

3.4.2 Železniční doprava 

Městem prochází pouze jednokolejka dlouhá 25 km Otrokovice – Zlín – Vizovice.  

Započaté práce na budování jejího prodloužení z Vizovic do Valašské Polanky a dále  

na Slovensko přerušila druhá světová válka a stavba již nebyla nikdy dokončena. Poloha 

města Zlína mimo hlavní železniční tahy výrazně prodlužuje dobu jízdy a snižuje komfort 

cestování. Otrokovice leží na zrekonstruovaném železničním koridoru Břeclav – Ostrava  

a železniční stanice v Otrokovicích tak plní úlohu hlavního železničního terminálu 

 pro celou o dost lidnatější zlínskou aglomeraci. Se Zlínem jsou Otrokovice propojeny také 

městskou hromadnou dopravou. Stanice Zlín-střed plní úlohu hlavního zlínského  

železničního nádraží. Nachází se v těsné blízkosti autobusového nádraží u areálu bývalého 

Svitu. V současné době není jeho poloha příliš výhodná a ani jeho technický stav nemůže 

uspokojit potřeby krajského města. 

 

3.4.3 Městská hromadná doprava 

Městskou hromadnou dopravu zajišťují ve Zlíně trolejbusy a autobusy. Provozovatelem 

městské hromadné dopravy (MHD) ve Zlíně je Dopravní společnost Zlín – Otrokovice 

s.r.o.  Hlavním prostředkem městské hromadné dopravy jsou trolejbusy, autobusy doplňují 

dopravní systém na méně kapacitních linkách. V roce 1998 byla do společného systému 

připojena i železniční trať z Otrokovic do Vizovic. Systém městské hromadné dopravy 

nepokrývá celé území města Zlína. Některé vzdálenější místní části jsou dostupné pouze 

linkami veřejné autobusové dopravy.  

 

3.4.4 Statická doprava  

Parkovacích míst je ve Zlíně stejně jako v jiných větších městech stále nedostatek.  

Nejhorší situace s nedostatkem parkovacích míst je obvykle v centru města. Centru města 
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částečně odlehčilo nově vybudované parkoviště poblíž náměstí Míru sloužící především 

pro potřeby nově vybudovaného obchodního centra. V nejbližší době by mělo odlehčit 

centru Zlína nově budované podzemní parkoviště pod novým univerzitním centrem.  

Parkování je městem řešeno výstavbou parkovacích domů. Některé vybudované objekty 

však nejsou příliš využívány, buď pro jejich špatnou polohu, nebo neadekvátní  

zpoplatnění. Vzniká tak problém s parkováním vozidel na ulicích. Mimo centrum města je 

nejhorší situace s parkováním na sídlištích a hlavně v původních Baťovských zástavbách. 

Nejsou zde dodržovány boční vzdálenosti pro průjezd vozidel, a tím je ztěžováno či  

bráněno průjezdu obslužných vozidel svozu odpadů a údržby komunikací, ale i vozidel 

složek integrovaného záchranného systému. 

 

3.4.5 Pěší a cyklistická doprava 

Pěší doprava je ve Zlíně vedena převážně po chodnících podél komunikací. Samostatné 

pěší trasy jsou v současné době převážně v centru. Pěší zóna je vymezena na náměstí Míru 

a ulici Školní a Rašínova. Významnými zdroji koncentrace pěších jsou zastávky veřejné 

dopravy. Proto jsou zastávky doplňovány přechody a u významnějších komunikací  

i středními dělícími ostrůvky. V některých obytných částech města je v důsledku  

nedostatečného prostoru pro odstavování vozidel problém s parkováním na chodnících. 

Nadměrná doprava odrazuje od pěšího pohybu a jízda na kole není příliš bezpečná. 

V důsledku nedostatku vhodné infrastruktury a pro cyklistiku nepříliš vhodným  

uspořádáním města a zástavby není v současné době cyklistická doprava příliš využívána 

pro pravidelnou denní dopravu. Zlínem prochází dálková cykloturistická trasa Jedovnice - 

Otrokovice - Zlín - Vizovice – Lužná, která je v zastavěném území města Zlína napojena 

na trasu městské cyklistické sítě od Malenovic až po Lůžkovice. Na ni navazují regionální 

trasy Mladcová – Kudlov a Zlín – Lešná. Systém je doplněn dalšími méně významnými 

místními trasami.  

 

 

 

 



 16

3.5 Technická infrastruktura 
 

3.5.1 Vodovodní síť 

Vodovodní síť ve městě má délku přibližně 305 km a je na ni napojeno kolem 75 000  

obyvatel. Provozovatelem je Zlínská vodárenská, a. s., člen skupiny Veolia Voda Česká 

republika. Již v předchozí části jsem se zmínil, že Zlín využívá dva zdroje pitné vody, 

v Kvasicích a Slušovickou vodní nádrž. Slušovická vodní nádrž zásobuje vodou území  

na severu a východě města. Kvasice převážně území na jihu a západě. Na území města  

se dále nachází přes 160 studní, které jsou dnes využívány spíše jen jako zdroje užitkové 

vody.  

 
      V Prštném je vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu 

Zlín. Rozvodné řady v severní části sídla jsou napojeny na řad DN 500 z vodojemu  

Beckov. Jižní část Podhoří je zásobována z vodojemu Podhoří I., do kterého je pitná voda 

čerpána z čerpací stanice Malenovice. Výše položená část zástavby je zásobována pitnou 

vodou z vodojemu Podhoří II., do kterého je voda čerpána z vodojemu Podhoří I. Zdrojově 

je vodovod napojen na úpravnu vody Tlumačov a úpravnu vody Klečůvka.   [26] 

 

3.5.2 Kanalizační síť 

Na veřejnou kanalizační síť je napojeno kolem 77 100 obyvatel, což je více než na síť  

vodovodní. Délka veřejné kanalizace je cca 320 km. V současnosti je město Zlín  

odkanalizováno kombinovaným systémem s převažujícím systémem jednotné kanalizace, 

až na některé mladší okrajové čtvrti jako například Jižní svahy, Bartošova čtvrť a Přílucká, 

které mají vybudovaný systém oddílné kanalizace.  Dešťové vody jsou svedeny  

samostatnými sběrači do nejbližších místních recipientů a následně do hlavního recipientu, 

kterým je řeka Dřevnice. Odpadní vody jsou odváděny kanalizačními sběrači, které jsou 

zaústěny do hlavních kmenových stok. Hlavní kmenové stoky jsou vedeny podél obou 

břehů řeky Dřevnice a tvoří páteř stokové sítě. Pod místní částí Louky se spojují do jedné 

levobřežní stoky, jež je zaústěna do čistírny odpadních vod Malenovice. Čistírna  

odpadních vod Malenovice byla vystavěna v roce 1965 a využívá  

mechanicko - biologického systému. V roce 2003 byl denní průtok vody v čistírně 22 400 

m3 za den. Čistírna odpadních vod má dostatečnou kapacitu, maximálně může vyčistit 

40 000 m3 vody denně, což odpovídá potřebám 207 000 obyvatel. Na území městské části 



 17

Prštné je vybudována funkční kombinovaná kanalizační soustava, kterou jsou odpadní  

vody odváděny do hlavní pravobřežní kmenové stoky.   [26] 

 

3.5.3 Zásobování plynem 

Město Zlín je zásobováno zemním plynem prostřednictvím VTL plynovodů vedených  

ze třech směrů, od Otrokovic, Luhačovic a Fryštáku. Plynovody jsou vzájemně  

zaokruhovány, a tím je zajištěna spolehlivost dodávek zemního plynu. Distribuční soustavy 

jsou ve vlastnictví společností JMP, a.s. a SMP, a.s.. Provozovatelem plynárenského  

zařízení je JMP Net, s.r.o.. V nověji plynofikovaných částech města je veden rozvod  

středotlakého plynu doveden přímo k jednotlivým odběratelům a regulační ventily jsou 

umístěny před plynoměrem. Nízkotlaký rozvod plynu je proveden převážně ve starší  

zástavbě města. V současnosti je většina městských částí Zlína plynofikována. Většina 

stávajících plynovodů má dostatečnou kapacitu a umožňuje zahuštění odběrů na stávající 

síti napojením dalších odběratelů. V městské části Prštné se nachází STL plynovodní síť 

DN63 – DN90. Zdrojem zemního plynu je STL plynárenská soustava Lípa - Želechovice – 

Příluky – Zlín – Malenovice – Otrokovice - Tlumačov, která je napojena na několik VTL 

regulačních stanic v celé aglomeraci. [23] 

 

3.5.4 Zásobování elektrickou energií 

Město Zlín je zásobováno elektrickou energií převážně z transformovny Mladcová, která 

se nachází na severním okraji města a je v majetku společnosti E.ON, a.s zajišťující  

zásobování elektrickou energií. společnost E.ON Energie, a. s. je nástupnickou společností  

původního majitele, Jihomoravské energetiky, a. s.  . Stávající rozvody VN jsou 

v provedeny jako okružní venkovní síť a v samotném městě převážně jako kabelové vedení 

VN. Tato vedení jsou v dobrém stavu z hlediska bezpečnosti i provozuschopnosti.  

Elektrorozvodný systém, který se v oblasti města Zlína v průběhu dosavadního vývoje  

vytvořil, zajistí požadované odběry elektrické energie i v dalším období bez výraznějších 

zásahů do jeho rozšíření. Elektrická energie, vyrobená v Moravských teplárnách, je  

dodávána do průmyslového areálu Svit a přebytek do sítě společnosti E.ON, a.s. Moravské 

teplárny, a.s. jsou schopny pokrýt vyrobenou elektrickou energií cca 58 % celkové potřeby 

elektrické energie ve Zlíně.  [23] 
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3.6 Charakteristika městské části Prštné  
 

Prštné je městská část Zlína ležící západně od centra ve vzdálenosti asi 2,5 km. Rozkládá 

se při řece Dřevnici v nadmořské výšce 210 – 250 m n.m. Katastrální území Prštné má 

rozlohu 376 ha, je zde 674 č. p. (k 22. 1. 2010) a je zde evidováno 3330 trvale žijících 

obyvatel (k 31. 12. 2009).  

 

Obr. 2 - Katastrální území Prštné  

 

     Sídlem protéká Prštenský potok, jež ústí do řeky Dřevnice. Při západním okraji území 

se nachází chráněný sirný pramen. Do sídla přichází silnice III. třídy, která navazuje  

na stávající silnici I/49 Otrokovice - Zlín. Jižně od zástavby prochází železniční trať  

Otrokovice – Zlín - Vizovice. Zástavba přímo navazuje na město Zlín. Jedná o velmi 

exponované území při pohledu z údolních částí města.      [24] 

 

3.6.1 Historie  

Až do počátku dvacátých let 20. století si udržela obec v podstatě zemědělský charakter, 

její rozvoj byl velmi pozvolný. Prštným procházela tzv. napajedelsko-vsetínská obchodní 

cesta.  
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Obr. 3 - Císařský povinný otisk stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska 1:2880 (1829)  [27] 

 

      Počátkem dvacátých let, v návaznosti na rozvoj zlínských Baťových závodů, roste  

výrazně počet obyvatel a počet domů. V souvislosti s rozvojem Baťových závodů ve Zlíně 

našla řada místních občanů v závodech zaměstnání a původní zemědělský charakter obce 

se začal měnit. Zástavbou kolem původní návsi na východní straně srostlo Prštné s částí 

Rybníky.  

 

 

            Obr. 4 - Základní plán upravovací obce Prštné 1:1000 (1933) autor F. L. Gahura [28] 
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        V jižní části katastru došlo k další výstavbě a přirozenému pokračování města směrem 

západním. Úřední sloučení s Velkým Zlínem se uskutečnilo 4. května 1938. Zejména díky 

Dřevnici si původní obec zachovala svoji identitu.  

 

 

Obr.5 - Územní plán Gottwaldova (1957)  [28] 

Nová bytová výstavba je v Prštném navržena v severní části katastrálního území  

a na jižních svazích.  V severní části Prštenského katastru již probíhá výstavba nového 

obytného souboru izolovaných rodinných domů. Lokalita Prštné poskytuje velmi   příznivé 

podmínky pro obytnou výstavbu. Dopad na území bude mít navržená pravobřežní 

 komunikace podél Dřevnice.  [24, 6] 

 

3.6.2 Urbanistická koncepce 

Městská část Prštné je charakteristická původní vesnickou zástavbou, která přímo navazuje 

na město Zlín. Jedná se o návesní typ půdorysu. Prštné bylo pohlceno přirozeným  

územním rozvojem Zlína a vytvořilo tak jednotný celek propojený zástavbou různého typu. 

Na východní straně od řešeného území probíhá nová výstavba rodinných  domů kde  

se pohybuje hustota osídlení kolem 30 ob./ha. Toto se vyznačuje minimalistickými  

veřejnými prostory. Řešení komunikací neumožňuje bezproblémovou zimní údržbu.  

Veřejný prostor tvoří pouze komunikace. Absence kvalitních veřejných prostor zhoršuje 

kvalitu bydlení v této lokalitě. 
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Obr .6 - Vyznačení řešeného území ve stávající struktuře města. 

 

Pro lepší představu o měřítku a struktuře stávající zástavby jsem vybral tři charakteristické 

části města. Výřezy z těchto částí města jsem překryl na řešené území. Jedná se o místní 

část Zálešnou se samostatně stojícími baťovými dvojdomky, zástavbu bytovými domy  

na Jižních Svazích a jádro města Zlína s náměstím. Hustota osídlení všech těchto částí  

se pohybuje kolem 100  ob./ha. 
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Obr. 7 - Centrum města Zlína. 

 

 
Obr.8 - Zástavba bytovými domy na Jižních Svazích Podlesí. 

 

 

Obr.9 - Místní část Zálešná, zástavba v letech 1935 - 1938 dvojdomky. 
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4. Urbanisticko-inženýrský návrh řešení 
 

4.1 Vymezení řešeného území 
 

Řešené území se nachází ve Zlíně, v městské části Pršné, lokalitě Kříby. Řešené území má 

rozlohu cca 11,8 ha a je situováno v katastrálním území Prštné. Podle koordinačního  

výkresu konceptu varianty A územního plánu města Zlína je určeno jako zastavitelná  

plocha B 118 „terasy Prštné“ s funkcí pro bydlení. V krajině je území z východní strany 

vymezeno ochranným pásmem VTL plynovodu DN 300 a ze severozápadní strany  

ochranným  

pásmem VTL plynovodu DN 200. Ze severní strany vymezuje území ochranné pásmo 

VVN 110 kV. Území je svažité od severu k jihozápadu s proměnným terénním spádem. 

Urbanisticky navazuje na stávající zástavbu rodinnými domy Prštné „západ“.  

V současnosti je převážná část zájmového území využívána jako pole a na území  

se nenachází žádné nadzemní objekty ani vzrostlá zeleň. V okolí se nachází technická 

infrastruktura, která umožňuje napojení nově navržené zástavby. Hranice řešeného území 

je graficky vyznačena ve výkresové dokumentaci, která je součástí studie. 

 

4.2 Limity využití území 
 

Do území zasahuje ochranné pásmo nadzemního vedení velmi vysokého napětí VN 110 

kV, které činí 17,5 m od krajního vodiče na obě jeho strany. Ze severní strany zasahuje  

do území ochranné pásmo vedení vysokotlakého plynu s bezpečnostním pásmem o celkové 

šířce 40 m. Při východním okraji prochází vedení vysokotlakého plynu s bezpečnostním 

pásmem o celkové šířce 80 m. V ochranných pásmech sítí technického vybavení nebudou 

umísťovány stavby ani jiné konstrukce. 
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4.3 Požadavky vyplývající z územního plánu 
 

Magistrátem města Zlína, útvarem hlavního architekta, byl poskytnut výřez 

z koordinačního výkresu konceptu varianty A územního plánu města Zlína, kde je řešené 

území určeno jako zastavitelná plocha B 118 „terasy Prštné“ s funkcí pro bydlení. Jako 

hlavní využití území je stanoveno bydlení v rodinných domech, bytových domech, vilách  

a viladomech. Přípustné využití je pro pozemky související s dopravní i technickou  

infrastrukturou, pozemky veřejných prostranství, pozemky sídelní zeleně a pozemky  

souvisejícího občanského vybavení. Nepřípustné je využití pro činnosti, které nesouvisí  

s hlavním využitím území a které narušují kvalitu prostředí vlivem provozu a dopravní 

zátěže nebo takové důsledky mohou vyvolávat druhotně. Z hlediska prostorového  

uspořádání musí být v nových lokalitách zastoupeny ve vyváženém poměru všechny typy 

staveb pro bydlení. Vzhledem k tomu,  že se nejedná o platnou územně-plánovací  

dokumentaci, ale pouze o koncept řešení, bylo dohodnuto, že ve výsledném řešení využití  

lokality v městské části Zlín – Prštné pro bydlení bude plocha č. 118 rozšířena severním  

směrem k ochrannému pásmu VTL a VVN. 

 

4.4 Popis variant návrhu prověřovaných v konceptu diplomové práce 
 

4.4.1 Varianty uspořádání uliční sítě 

Při hledání optimálního návrhu využití území jsem se nejdříve zaměřil na možnosti  

dopravního napojení řešeného území do stávající dopravní sítě v okolí a na prostorové 

uspořádání budoucí uliční sítě. Uvádím zde schémata některých z uvažovaných řešení.  

U všech variant se předpokládá napojení na stávající zástavbu v ulici pod Vinohrady,  

Příčka IV a Nadhumení. Jednotlivé varianty řešení jsou stručně popsány.  
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Obr. 10 Varianta A 

Varianta A, ve které je uliční síť organizována v pravoúhlém rastru v návaznosti na již 

probíhající výstavbu rodinných domů východně od řešeného území. Nevýhodou tohoto 

řešení je nutnost vybudování velkého počtu obratišť a určitá jednotvárnost. Výhodou je 

geometrická návaznost na již probíhající výstavbu. 

 

 
Obr. 11 Varianta B 

 

Ve variantě B je uvažováno s využitím stávající trasy polní cesty při západním okraji úze-

mí. Výhodou tohoto řešení jsou širší možnosti při plánování etapizace výstavby. Výhodou 

může být také propustnost území a možnost napojení na plánovanou rychlostní silnici R69 

(pokud bude vůbec touto trasou realizována). Nevýhodou je neúplné využití komunikace 

při západní hranici. 
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Obr. 12 Varianta C 

 

Další varianta s kruhovým objezdem na jižním příjezdu do území. Komunikace je zde  

vedena paralelně s hranicí řešeného území. Výhodou tohoto řešení je možnost efektivního 

využití celé komunikační sítě a předpoklad pro vznik kompozičního jádra. Jako nevýhodu 

lze považovat omezené možnosti při plánování etapizace. 

                                                                                                  

       Na základě rozboru jednotlivých variant uspořádání uliční sítě byla upřednostněna 

varianta C. S tímto řešením uliční sítě je uvažováno při dalším navrhování komplexního 

urbanisticko - inženýrského řešení využití území. 
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4.4.2 Varianty prostorového uspořádání zástavby 

Pro nalezení nejvhodnějšího řešení jsem zpracoval několik variant možného prostorového 

uspořádání zástavby v řešeném území.  Varianty jsou řazeny chronologicky tak, jak  

vznikaly v průběhu zpracování diplomové práce. 

 

 
Obr. 13 Varianta 1 

 

       V první variantě je uvažováno pouze s izolovanými domy, jak rodinnými tak  

i bytovými. Při okrajích bloků vzniká prostor pro umístění pobytových ploch. Ve druhé 

variantě je doplněna ulice se zástavbou řadovými rodinnými domy. Bytové domy jsou  

řešeny jako řadové a opticky tvoří částečně uzavřený blok.  
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Obr.14 Varianta 2 

 

 U třetí varianty je území doplněno ve střední části parkem. Je zde již upuštěno od řadové 

zástavby rodinnými domy a zástavba rodinnými domy je situována pouze při okraji  

řešeného území jako přechod do volné krajiny. Řadové bytové domy tvoří zcela uzavřený 

blok. Čtvrtá varianta je kombinací variant předchozích. Občanská vybavenost je uvažována 

v přízemních patrech bytových domů přiléhajících k parku ve střední části území. Vzniká 

zde vlastní urbanistické subcentrum. Z poslední uvedené varianty vychází výsledné řešení.  
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Obr. 15 Varianta 3 

 

 
Obr. 16 Varianta 4 
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4.5 Popis výsledného návrhu řešení 
 

Návrh výsledného řešení je veden snahou o vytvoření kvalitního obytného souboru  

a optimální využití území s ohledem na požadavky  udržitelného rozvoje. Dopravní síť 

 je uspořádána v návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu v okolí. Prostor je členěn 

tak aby utvářel městské prostředí a zvýhodňoval pěší dopravu. Prostorově, objemově, 

funkčně a organizačně je navržená zástavba strukturována tak, aby v rámci zastavované 

plochy vzniklo jako její kompoziční jádro vlastní urbanistické subcentrum. 

V navrhovaném řešení zástavby je brán zřetel na různorodost forem bydlení jako  

předpoklad pestré sociální skladby budoucích obyvatel území. Hromadné bydlení je řešeno 

v bytových a městských domech s polyfunkčním přízemím a s bydlením od 2.NP výše. 

Polyfunkční přízemí městských objektů bude sloužit převážně k umístění základní  

obchodní i společenské vybavenosti a ploch pro drobné nerušící podnikání ve službách 

rezidentů. Dojde tak ke zvýšení komplexní kvality bydlení v lokalitě. Při návrhu  

a trasování koridorů a ploch pro veřejná prostranství bylo dbáno hlavně na možnosti 

 napojení na stávající dopravní infrastrukturu obce a možnosti účelného dělení pozemků 

podél komunikace na parcely pro rodinné domy ve výměře kolem 1000 m2. Zástavba  

rodinnými domy je navržena izolovaná bytovými naopak skupinová řadová. V centrální 

části území je navržen pobytový park pro rekreační účely. Polyfunkční domy jsou  

situovány kolem navrhovaného  parku v centrální části území.   

 

     Návrh definuje na řešeném území hranice mezi částmi určenými k veřejnému užívání  

a částmi určenými k soukromému užívání a zastavění. Veřejný prostor je v návrhu  

vymezen v dostatečné šířce, čímž jsou dány předpoklady k tomu, aby skutečně přispěl  

ke zhodnocení potenciálu nové obytné lokality. Výsledný návrh je zobrazen na výkrese 

číslo N.02 s popisem i legendou. Typické řezy veřejných uličních prostor jsou zakresleny 

na výkrese číslo N. 07 a N. 08.  Grafické znázornění parcelace, tvaru, velikosti i umístění 

objektů je zakresleno schematicky a nemusí být striktně dodržováno, avšak musí být  

dodrženy závazné podmínky jako je stavební čára, hranice nezastavitelných ploch a u RD 

minimální odstupy od sousedních pozemků.  Zejména parcelaci pro rodinné i bytové  

domy, a z toho vyplývající výměry jednotlivých parcel, lze upravit podle požadavků 

konkrétních investorů. S ohledem na požadavky udržitelného rozvoje se nedoporučuje  

další rozvolnění zástavby. 
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Navržené kapacity a plochy: 

Rozloha řešeného území celkem                ………………….             117 500 m2 
Veřejné plochy celkem                               ………………….               38 820 m2 

Soukromé plochy celkem                           ………………….               78 680 m2 

Plochy veřejné zeleně                                 ………………….               78 680 m2 

Počet rodinných domů                               ………………….                 45 

Počet bytových jednotek v bytových 

a polyfunkčních domech                             ………………….                 151  

Počet bytových jednotek celkem                ………………….                 196 

Plocha pro OV v polyfunkčních domech   ………………….                 4900 m2 

Počet obyvatel celkem                               ………………….                 633  

 

4.6 Dopravní řešení 
 

4.6.1 Automobilová doprava 

Navržené komunikace jsou řešeny převážně jako obousměrné obslužné místní  

komunikace, funkční třídy C. Z východní strany bude území napojeno na stávající  

strukturu Prštného přes ulici Nádhumení, z jihozápadu na místní část Louky ulicí  

Pod Vinohrady a ze západu přes koridor hlavních tras inženýrských sítí na nově vznikající 

soubor rodinných domů. Při severním okraji řešeného území je obsluha pozemků řešena 

jako obytná ulice dopravně zklidněnou komunikací funkční třídy D1,  a to zejména  

stavebními úpravami. Její návrh vychází z Technických podmínek TP 103 Navrhování 

obytných zón. Při západním okraji území je v souladu s územním plánem zachována polní 

cesta, která slouží pro obsluhu zemědělské půdy severně od řešeného území. Návrhová 

rychlost pro potřeby dopravního řešení je v území stanovena na 30 km/h. 

 

        Stávající páteřní komunikace v Prštném je jedna z nejvytíženějších komunikací  

ve městě Zlín. Vzhledem k velmi špatné dopravní situaci na silnici I/49 Zlín – Otrokovice 

se stává cesta přes Prštné jednoznačně rychlejší alternativou k věčně ucpané levobřežní 

silnici. Plánovaná rychlostní silnice R 69 umožní oddělit tranzitní dopravu od městské  

a vytvoří obchvat Zlínské aglomerace. Její výstavba byla plánována po roce 2010.  

Nebude-li realizována obchvatní komunikace, tak bude každá další výstavba v tomto  

území další značnou zátěží. 
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4.6.2 Pěší komunikace 

Systém komunikací pro motorová vozidla je doplněn systémem pěších komunikací. Pěší 

komunikace jsou v řešeném území navrženy po obou stranách podél všech navržených 

místních komunikacích funkční třídy C. Obytná ulice  je navržena jako dopravně zklidněná 

komunikace se smíšeným provozem chodců a motorových i nemotorových vozidel. Pěší 

doprava je zde upřednostněna před automobilovou dopravou. Vzhledem k charakteru  

zástavby a tomu, že jsou navržené pěší komunikace vedeny po obou stranách, tak není 

předpokládána příliš vysoká frekvence chodců. Z toho důvodů je možno dopravním  

značením vyhradit pěší komunikaci vedenou podél rodinných domů stezkou pro chodce  

a cyklisty se smíšeným provozem. Pěší komunikace jsou široké minimálně 2 m a jsou  

řešeny s ohledem na jejich využívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jejich podélný sklon nebude větší než 1 : 12 (8,33 %) a příčný sklon bude maximálně 1: 50 

(2,0 %). Na pěších komunikacích bude vytvořena přirozená vodící linie. V návrhu jsou 

orientačně naznačeny místa pro možné umístění přechodů pro chodce. Parametry jsou 

 uvedeny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečují-

cích bezbariérové užívání staveb.  Pěší komunikace bude mít v místě přechodu snížený 

obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce. V žádném místě nebude výškový  

rozdíl přesahovat 20mm, jinak musí být převýšení řešeno jako svislá rampa v maximálním 

sklonu 12, 5%. Povrch všech pěších komunikací je uvažován dlážděný a pro povrch 

 parkových pěších komunikací je navržena mlatová úprava, což je mechanicky zpevněné 

kamenivo. 

 

4.6.3 Statická doprava 

Návrh řešení statické dopravy počítá s vytvořením dostatečného počtu odstavných  

a parkovacích stání po stranách komunikací v rámci uličního prostoru pro potřeby  

bytových a polyfunkčních domů. Všechny stavby rodinných domů budou zahrnovat 

prostor pro odstavování a parkování vozidel na vlastním pozemku. Přesné počty stání 

 budou dokladovány výpočtem v rámci zpracování dílčích konkrétních projektů, kde bude 

možné specifikovat počty a velikosti účelových jednotek, protože nelze stanovit funkci 

všech zařízení občanské vybavenosti. Stání jsou situována v uličním profilu, aby odpadla 

nutnost vybudování samostatných parkovišť a aby bylo minimalizováno množství  

zpevněných ploch. Celkové bilance parkovacích a odstavných stání je možno provést  



 33

na základě bilancí počtu obyvatel řešeného území souhrnně pro celou lokalitu. Jsou  

navrženy také místa pro možné umístění bezbariérově řešených parkovacích stání tak, aby 

byl zajištěn přístup k objektům a osoby se sníženou pohybovou schopností mohly  

bezpečně nastoupit a vystoupit z automobilu. Řešení obytné ulice umožňuje vytvoření  

dalších stání podél komunikace.  

Celková bilance potřeba parkovacích a odstavných stání:      

kmin … součinitel vlivu stupně automobilizace (500 vozidel / 1000 obyvatel) = 1,25  

 

Odstavná stání pro rodinné domy budou situována na pozemcích vlastníků těchto domů. 

Pro rodinné domy celkové obytné plochy větší jak 100 m2 je nutno počítat s 2 stáními  

na RD  a s jedním parkovacím stáním pro návštěvníky. 

 

 

Odstavná stání pro bytové domy (1 stání na 1 byt do 100 m2 celkové plochy): 

151 bytů   »  151 odstavných stání × 1,25  = 189 stání 

 

 

Parkovací stání pro bytové domy (1 stání na 20 obyvatel): 

151 bytů × 3 ob = 453 obyvatel          453 / 20 × 1,25  ≈ 29 stání  

 

Parkovací stání pro OV - odhad (1 stání na 50 m2 plochy): 

2200 m2 ÷ 50 = 44 × 1,25 ≈ 55 stání         

Celkem 29 parkovacích stání pro celou lokalitu.  

Celková potřeba je 273 stání.                                         [9] 

 

Celkový počet navržených venkovních parkovacích míst v řešeném území je 321, přičemž 

výpočtová potřeba je pouze 273 stání. Zbývajících 50 míst je určeno k pokrytí rezervy  

a pro potřeby navržených doplňkových funkcí a vybavenosti. Celková potřeba stání  

je s dostatečnou rezervou pokryta.  
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4.6.4 Městská hromadná doprava 

Městskou hromadnou dopravu zajišťují ve Zlíně trolejbusy a autobusy. Provozovatelem 

městské hromadné dopravy ve Zlíně je Dopravní společnost Zlín – Otrokovice s.r.o. 

V Prštném je městská hromadná doprava zajištěna autobusovými linkami. Zpracovaný 

návrh dopravního řešení uvažuje s prodloužením některých tras stávajícího systému MHD 

do nově navržené obytné lokality. V centrální části území je navržena zastávka MHD  

situované v jednosměrné ulici. V návrhu je uvažováno s umístěním fyzicky odděleného 

zastávkového pruhu. Od zastávkového pruhu je podle uvážení možno upustit jak v rámci 

rozšíření pobytového prostoru, tak s ohledem na současný trend zpomalování dopravy 

v obytných lokalitách. Nově navržená trasa řešeným územím je znázorněna na výkrese 

dopravního řešení. Takové uspořádání by mělo zajistit návaznost na stávající trať  

autobusových linek. Nejdelší docházková vzdálenost k navržené zastávce je 300 m  

(cca 5 minut). 

 

Výkres dopravního řešení je označen N. 05 a je součástí výkresové části diplomové práce.  

 

4.7 Řešení inženýrských sítí 
 

Navrhovaná technická infrastruktura vychází z možností stávajících sítí a respektuje jejich 

vedení. Všechny navrhované inženýrské sítě jsou přednostně vedeny ve veřejném uličním 

prostoru podél komunikací v souběhu a v předepsaných vzájemných odstupech. Řešení 

technické infrastruktury je znázorněno na výkresech návrhu řešení technické infrastruktury 

- vodní hospodářství N. 04 a energetika N. 05. Podrobnější uspořádání veřejného  

prostranství se schematickým uložením jednotlivých sítí je schematicky znázorněno  

ve výkresech řezů veřejných uličních prostor N. 07 a N. 08. Při návrhu tras technické 

 infrastruktury byla zohledněna navržená stromová zeleň. 

 

4.7.1 Vodovod 

V Prštném je vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Zlín. 

Systém stávající vodovodní sítě má dostatečnou rezervu pro připojení nově navrhované 

zástavby. Navrhovaný vodovod bude napojen na stávající veřejný vodovod DN 100  
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přes stávající automatickou tlakovou stanici. Pro potřeby navrhované zástavby jsou  

navrhovány zaokruhované zásobovací řady DN 80 mm. Vodovodní řady budou vedeny  

ve veřejných uličních profilech. Jednotlivé objekty budou zásobovány vodovodními  

přípojkami napojenými navrtávacím pasem a přípojky budou vedeny v nejkratších  

možných trasách. Veřejný vodovod pro rozvod pitné vody nesmí být nikdy propojen  

s jinými vodovody pro rozvod vody z vlastních zdrojů. Požární zabezpečenost bude 

v území zajištěna dle ČSN 730873 navrženými hydranty DN 80 na vodovodních řadech. 

Vzdálenost mezi sousedními hydranty nepřesáhne 200m. Ochranné pásmo vodovodů 

 do DN 500 je 1,5 m na každou stranu od líce potrubí. 

 

Výpočet potřeby pitné vody pro celou zástavbu:      

Specifická potřeba vody pro bytový fond qsi = 280 l/os.den. qsi sníženo o 40% (v každém 

objektu vlastní vodoměr). Qsi = 168 l/os.den. 

kd … koeficient denní nerovnoměrnosti, kategorie obce IV. 20 001- 100 000 obyvatel = 1,25 

kh … koeficient hodinové nerovnoměrnosti = 1,8  

 

Průměrná denní potřeba vody: 

 

Maximální denní potřeba vody: 

 

Maximální hodinová potřeba vody: 

 

Zjednodušený výpočet návrhu DN (rychlost průtoku v = 1,0 m/s): 

 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, stanovuje minimální 

DN 80. 
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4.7.2 Kanalizace 

Na území městské části Prštné je vybudována funkční jednotná kanalizační soustava,  

kterou jsou odpadní vody odváděny do hlavní pravobřežní kmenové stoky a dále do ČOV 

Malenovice. V řešeném území je navržena oddílná kanalizační soustava. Trasy veřejné 

kanalizace budou vedeny v jednotlivých uličních profilech obvyklým způsobem  

pod vozidlovou komunikací s předpokládaným živičným krytem. Potrubí je předběžně 

navrženo jako plastové, uložené dle technologického předpisu pro daný materiál.  

 
     Splaškové vody budou z řešeného území budou odváděny splaškovou kanalizací  

v dimenzích DN 250 – 300 do stávající jednotné betonové kanalizační stoky DN 400 

v ulici Nádhumení. Jednotlivé objekty budou napojeny samostatnými splaškovými 

 kanalizačními přípojkami DN 200. 

 
      Dešťové vody ze střech obytné zástavby a ze soukromých zpevněných ploch  

v zahradách rodinných a bytových domů budou před odvedením do oddílné dešťové 

 kanalizace likvidovány vsakem na vlastních pozemcích. Navržené velikosti parcel  

umožňují zasakování dešťových vod při dodržení maximální zastavěné plochy domu 

(30%) v poměru k velikosti pozemku. Výjimku tvoří bytové domy v jižní části, které 

 neposkytují dostatečný prostor pro zasakování vod. Pro zasakování dešťových vod budou 

vybudovány akumulační jímky na dešťovou vodu pro její následné využití jako vody  

užitkové. Přepad bude zaústěn do vsakovacích jam nebo podzemních zasakovacích 

 objektů. Srážkové vody budou z veřejných komunikací a zpevněných ploch svedeny  

prostřednictvím dešťových uličních vpustí do navržené dešťové kanalizace. Tyto budou 

také v maximální možné míře zadržovány na území jejího spádu. Veškeré dešťové vody 

z komunikací a parkovacích ploch budou odváděny přes odlučovač ropných látek 

 a filtrační zařízení.  

 

     Území je rozděleno podle výškového uspořádání na tři úseky. Z úseku číslo 1 bude 

 veškerá dešťová voda svedena do akumulační nádrže navržené v místě parku. Zadržená 

voda bude využívána pro závlahu parku a případně pro potřeby veřejného hygienického 

zařízení. Srážkové vody z úseku č. 2 jsou svedeny přímo do zasakovacích objektů.  

Umístění zasakovacích objektů je znázorněno ve výkresové části. Zasakovací objekty  

budou mít zřízen přepad pro případ velkého přívalového deště. Dešťová voda svedená  

úsekem č. 3 je vzhledem k nepříznivým spádovým podmínkám svedena přímo do místního 
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recipientu. Potrubí dešťové kanalizace je navrženo v dimenzích DN 250 – 300.  V řešené 

lokalitě ještě není jistě známo, zda přirozenému vsakování nebrání například nepříznivé 

hydrogeologické podmínky území nebo nepříznivé ekologické podmínky. Podle podmínek 

v okolí, ale prozatím nevyplývá žádné omezení vsakovacích schopností řešené lokality,  

a proto studie navrhuje podporovat v maximální možné míře vsaky dešťových vod  

před jejich zaústěním do dešťové kanalizace. Zadržování dešťové vody v místě spádu  

významně přispívá k ekologické rovnováze krajiny a je proto nutné podporovat vsaky  

dešťových vod. Voda musí mít možnost vsaku nebo odparu co nejblíže jejího spadu. Jinak 

nelze eliminovat nepříznivé negativní důsledky rychlého odvádění dešťových vod 

 kanalizací do recipientu. Vzhledem k zasakování většiny dešťových vod v podzemních 

zasakovacích objektech se nepředpokládá další zasakování zbytkových srážkových vod  

ve vsakovacích příkopech z důvodu nebezpečí dlouhodobé stagnace vody a jejího  

následného zahnívání. Ochranné pásmo u stok do DN 500 je 1,5 m na každou stranu  

od líce potrubí. 

Výpočet množství splaškových vod: 

kmax … koeficient nerovnoměrnosti průtoku = 2,5 

kmin … koeficient nerovnoměrnosti průtoku = 0,7 

Maximální hodinový průtok splaškových vod: 

 

Minimální hodinový průtok splaškových vod: 

 
Návrhový průtok odpadních vod: 

 
Výpočet množství dešťových vod: 

Odvodňovaná plocha celkem S = 15225 m2 ≈ 1,52 ha 

qs …  intenzita směrodatného deště  = 138 l/s.ha 

ψ … součinitel odtoku           = 0,9 – zpevněné plochy 

Výpočtový průtok veškerých dešťových vod: 
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Úsek č. 1: 
Odvodňovaná plocha S = 6090 m2 ≈ 0,61 ha 

Výpočtový průtok dešťových vod: 

 
 

Úsek č. 2: 
Odvodňovaná plocha S = 8030 m2 ≈ 0,8 ha 

Výpočtový průtok dešťových vod: 

 
 

Úsek č. 3: 
Odvodňovaná plocha S = 3720 m2 ≈ 0,37 ha 

Výpočtový průtok dešťových vod: 

                                [4] 

 

Minimální dimenze navrhovaných stok je stanovena na DN 250, jelikož podle nomogramu 

uvedeného v [3] vychází dimenze menší. Orientační výpočet vsakovacího systému  

je uveden v příloze č. 2. Výpočet byl proveden v kalkulátoru, který je volně dostupný  

na stránkách dodavatele vsakovacích systémů WWW.GLYNWED.CZ.  

 

4.7.3 Plynovod 

V městské části Prštné je vybudována STL plynovodní síť DN 63 – DN 90. Zdrojem  

zemního plynu je STL soustava, která je napojena na několik VTL regulačních stanic  

v celé aglomeraci. V rámci navrhované zástavby je navržen STL plynovod DN 63.  

Navrhovaný STL plynovodní řád bude napojen na stávající STL rozvod DN 90 v ulici 

Nadhumení. Trasa plynovodu je navržena v celém rozsahu ve veřejném uličním profilu. 

Jednotlivé plynovodní přípojky budou ukončeny ve skříních hlavního uzávěru plynu se 

středotlakým regulátorem a plynoměrem. Vzhledem k předpokládané individuální zástavbě 

řešeného území není předem znám stupeň gazifikace. Pro potřeby výpočtu se předpokládá 

využití zemního plynu pro vytápění, přípravu TUV a vaření. Ochranné pásmo STL  

plynovodu v zástavbě je 1,0 m od líce potrubí. 
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Výpočet potřeby plynu pro celou zástavbu: 

45 rodinných domů a 151 bytů v bytových domech. 

Specifická potřeba plynu: 

• pro vaření:         qh1 = 1,2 m3/ h 

• příprava TV:      qh2 = 2,1 m3/ h 

• topení RD:         qh3 = 2,5 m3/ h 

• topení BD:         qh4 = 2,1 m3/ h 

kj … koeficient současnosti daného účelu  

• vaření a příprava TV:  0,19 

• otop v RD:                   0,683 

• otop v BD:                   0,47 

P …. počet spotřebičů daného druhu 

 

= 

  

D  … vnitřní průměr potrubí [mm] 

K  …  konstanta [13,8 pro zemní plyn] 

Q  … výpočtový průtok úsekem [m3 .h-1] 

L  … délka příslušného úseku plynovodu [m] 

Pz … absolutní tlak v počátečním uzlu úseku [kPa] 

Pk … absolutní tlak v koncovém bodě úseku [kPa] 

                   [3] 

 Návrh: DN 63  
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4.7.4 Zásobování elektrickou energií 

Navrhovaná lokalita bude připojena na stávající síť distribuční soustavy. Dodavatelem 

energie a provozovatelem sítě je E.ON Česká republika s.r.o. Kapacita stávajících  

trafostanic pravděpodobně nebude postačovat pro připojení celé navrhované lokality. 

Pro připojení bude nutné pro zajištění potřeby energie vybudovat dvě nové transformační 

stanice 35/0,4 kV, které budou napojeny zasmyčkováním na stávající kabelové vedení VN 

22 kV probíhajícím při západním okraji řešeného území. Místa vhodná pro umístění  

trafostanic jsou vyznačena ve výkresové části. Z těchto nových trafostanic jsou navrženy 

zemní kabelové rozvody NN pro zásobování nové obytné zástavby. Rozvody NN jsou 

v rámci řešené lokality navrženy výhradně ve veřejném uličním prostoru. Napojení  

jednotlivých objektů bude provedeno zemním kabelovým vedením. Vedení bude uloženo  

v navrhovaných chodnících nebo zelených pruzích. Po trase vedení se kabely opět  

zasmyčkují do kabelových přípojkových skříní, osazených do pilířů umístěných nejlépe  

na rozhraní parcel. Vzhledem k předpokládané individuální zástavbě nelze předem přesně 

určit stupeň elektrifikace. Pro potřeby výpočtu je uvažován stupeň elektrifikace B1, kdy je 

elektrická energie využívána pro osvětlení, drobné spotřebiče a elektrický sporák s pečící 

troubou. Ochranné pásmo nově zřizovaného kabelového vedení NN je 1 m od krajního 

kabelu. 

 

Výpočet potřeby elektrické energie pro celou zástavbu:  

Celkem je navrženo 196 bytových jednotek. 

Stupeň elektrifikace B1 - elektrická energie se používá pro osvětlení, drobné spotřebiče a elektrický 

sporák s pečící troubou. 

Pbj … specifický příkon při stupni elektrifikace B1 = 5,50 kW/bj 

βn … soudobost pro 196 bytů = 0,30 

Celková potřeba elektrické energie: 

 
 

Pro napojení navržené zástavby bude v lokalitě nutno zřídit dvě nové trafostanice  

TR 400 kVA. 
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4.7.5 Veřejné osvětlení 

Pro osvětlení komunikací a veřejného prostranství jsou navrženy podél nově navrhovaných 

komunikací jednostranné stožáry veřejného osvětlení. Napájení VO bude zajištěno  

samostatným okruhem NN z  navržené trafostanice. Vzhledem ke kategoriím komunikací 

je počítáno se svítidly o výšce 5,0 - 6,0 m vzdálených po cca 20 m, u křižovatek a u širšího 

řešení veřejného prostoru na uličních stožárech výšky 10 m. Samostatné pěší komunikace 

v navrženém parku budou osvětleny sadovými svítidly výšky cca 4 m. Z hlediska ekologie 

je vhodné upřednostňovat výběr osvětlovacích těles směřujících světelný tok směrem 

k zemi a je lépe vyloučit zastaralejší typy osvětlovacích těles, které zbytečně rozptylují část 

světla do oblohy. 

 

4.7.6 Sdělovací vedení 

Navrhovanou lokalitu je možno napojit na stávající komunikační síť v ulici  

Pod Vinohrady, která je v majetku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  

Vzhledem k současnému rozšíření mobilních telekomunikačních služeb se pro novou 

obytnou zástavbu předpokládá zejména bezdrátové spojení, které budou samostatně 

 realizovat obyvatelé. Navržené prodloužení pevné telekomunikační sítě bude prováděno 

podle zájmu potenciálních uživatelů. Nicméně je vhodné provést pevné vedení v rámci 

budování ostatních sítí.  

 

4.8 Nakládání s odpady 
 

Všechny navržené komunikace jsou dopravně řešeny tak, aby umožňovaly průjezd vozu 

pro svoz odpadu. V nové obytné lokalitě budou domovní odpady produkované z bytů  

v bytových domech ukládány dokontejnerů situovaných na vhodných stanovištích podél 

obslužných komunikací. Kontejnery budou ve společném užívání. Kontejnerová stanoviště 

je možno také pohledově odclonit vhodnými zástěnami nebo stříhanou keřovou zelení.  

Při návrhu umístění kontejnerů je brán ohled na to, aby nebylo bráněno výhledu  

motoristům a nebylo zvyšováno riziko dopravní nehody. Rodinné domy budou mít své 

vlastní domovní kontejnery uložené na vlastním pozemku tak, aby mohl být prováděn  

pravidelný svoz odpadu. Stanoviště pro odpadové nádoby může být umístěno například 

jako stavební součást oplocení pozemku. Na veřejném prostranství mohou být kontejnery  

z rodinných domů uloženy pouze v dobu pravidelného svozu. 
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4.9 Řešení veřejné zeleně 
 

Navržené veřejné prostory ulic bude doprovázet veřejná uliční zeleň. Veřejná prostranství 

jsou dostatečně dimenzována a umožňují bezproblémové umístění stromové zeleně.  

V návrhu jsou vyznačena místa určena pro výsadbu veřejné zeleně i stromové zeleně  

alejového typu. Navržená stromová zeleň umožňuje vytvořit potřebný základ vzniku  

nového kvalitního obytného souboru. Stromovou zeleň je možno vysadit v jednotlivých 

ulicích v různých druzích dřevin a tím bude dán typický charakter ulic a bude hodně  

podpořen její význam pro orientaci v novém obytném území. Dřeviny vhodné k výsadbě 

do ulic by měly být přiměřeného vzrůstu a snášející dobře ořezy koruny i zimní údržbu.  

V případě souběhu veřejného osvětlení a stromové zeleně je vhodné použití konzol, aby 

stromové koruny nezacláněly světlenému toku na zpevněné plochy. Vegetace bude 

v prostoru zastávat důležitou roli jak při pohybu pěších, tak při pohledu z bytových domů. 

 

      V centrální části území je navržen rekreační park, který bude sloužit obyvatelům  

lokality a tvoří nejrozsáhlejší prvek zeleně v území. Ve středu rekreačního parku je  

navržen prostor pro umístění veřejného hygienického zařízení a menšího kiosku pro prodej 

například tiskovin a nápojů. V návrhu rekreačního parku je počítáno se zadržováním  

dešťových vod ze zpevněných ploch pro potřeby hygienického zařízení a zejména  

pro závlahu navržené zeleně.  Navržený městský park by měl poskytovat obyvatelům  

základní vybavení určené dětem, mládeži i dospělým. Důležité je například rozmístění 

základního městského mobiliáře jako lavičky, odpadkové koše a herní prvky. Významná je 

taký dostatečná a pravidelná údržba zeleně i navržených mlatových komunikací. Je vhodné 

doporučit výsadbu kvetoucích trávníků obsahujících luční květenu, jelikož vyžaduje méně 

pravidelnou údržbu. Výběr vhodných stromových a keřových výsadeb má také podstatný 

vliv  na dotvoření městského parku. Doporučuje se vysázet rozsáhlejší úseky nízkým  

keřovým patrem, což bude mít velmi pozitivní vliv na údržbové nároky parku. Je také 

vhodné doplnit veřejnou zeleň i výsadbou větších solitérních listnatých dřevin. V prostoru 

je také vyhrazeno několik dalších menších ploch zeleně tvořící ostrůvky  

mezi komunikacemi. 
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4.10 Stručné ekonomické zhodnocení 
 

Orientační náklady na realizaci navržené uliční sítě včetně veřejně užívaných částí  

dopravní a inženýrské infrastruktury. Pro výpočet orientačních nákladů byla použita publi-

kace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, aktualizace za rok 2010 uvedená 

v seznamu použitých pramenů [21].      

Název Počet MJ 
Jedn. Ce-
na kč/MJ 

Náklady 

Komunikace pro pěší - zámková 
dlažba 

7.789 m2 1 000 77 890 Kč 

Místní komunikace třídy C -
asfalt 

8.754 m2 2 450 21 447 300 Kč 

Místní komunikace třídy D - 
zámková dlažba 

2.651 m2 2 650 7 025 150 Kč 

Parkovací stání - dlažba 4.250 m2 2 450 10 412 500 Kč 
Mlatové povrchy 4.348 m2 300 1 304 400 Kč 

Orientační cena výsadby 1 stro-
mu včetně práce 

76 ks 4 800 364 800 Kč 

Výsadba keře do 50 cm výšky 
včetně práce 

450 ks 400 180 000 Kč 

Zatravněné plochy  10.926 m2 55 600 930 Kč 
Vybavení parku - 105 000 105 000 Kč 
Zastávka MHD 1 150 000 150 000 Kč 

Kanalizace splašková DN 250 1.474 bm 8 700 12 823 800 Kč 
Kanalizace splašková DN 300 171 bm 9 250 1 581 750 Kč 
Kanalizace dešťová DN 250 1.440 bm 8 700 12 528 000 Kč 
Kanalizace dešťová DN 300 295 bm 9 250 2 728 750 Kč 
Zasakování dešťových vod   1 ks 3 072 000 3 072 000 Kč 

STL plynovod 1.784 bm 1120 1 998 080 Kč 
Vodovod PVC DN 80 1.784 bm 2500 4 460 000 Kč 

Zemní vedení SEK 1.470 bm 210 308 700 Kč 
Veřejné osvětlení uliční po 20m, 

vč. kab. ved., svítidla, sloupy 
1.682 bm 850 1 429 700 Kč 

Veřejné osvětlení parkové po 
20m, vč. kab. ved., svítidla, 

sloupy 
220 bm 1300 286 000 Kč 

Kabelové vedení NN 4 x 50-70  1.770 bm 730 1 292 100 Kč 
Stožárová trafostanice 22/0,4kV 

– BTS 250kVA  
2 ks 813 500 1 627 000 Kč 

Celkem 85 803 900 Kč 
Tab.1 – Stručné ekonomické zhodnocení 
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5. Dispoziční řešení bytového domu 
 

Pro ověření reálnosti urbanistického konceptu návrhem dispozičního řešení byl vybrán 

řadový bytový dům. Z typologického hlediska podle přístupové komunikace jde o dům 

schodišťový, kdy je hlavní přístupovou komunikací k jednotlivým bytům schodiště.  

Dispoziční řešení bytového domu je navrženo podle běžného šířkového modulu obytného 

podlaží 12 m. Bytový dům je koncipován se dvěma byty na podlaží, tím vzniká rovnováha 

mezi kvalitou bydlení a hospodárností. Také je zajištěno příčné větrání obou bytů.   

V objektu jsou navrženy tři obytné a jedno technické podlaží. V technickém podlaží  

se nachází pouze technická místnost a strojovna výtahu. Dispoziční uspořádání objektu 

vychází zejména z jednotlivých konzultací s vedoucím diplomové práce.  Rozmístění 

funkčních prostor je zřejmé z přiložených výkresů. Vnitřní dispozice domu je členěna tak, 

aby došlo k vyloučení všech přebytečných prostor při zachování a užitné hodnoty  

jednotlivých bytů. V dispozici bytového domu jsou minimalizovány prostory domovní 

komunikace, technického zázemí a domovní vybavenosti. Dům je členěn tak, aby mohly 

být veškeré vertikální rozvody maximálně soustředěny. Jako vertikální komunikace  

v domě slouží tříramenné schodiště a ve schodišťovém prostoru je vymezen prostor  

pro umístění výtahu.  

 

     V typickém podlaží jsou navrženy 2 byty o třech obytných místnostech a odděleným 

sociálním zařízením a kuchyní. Podlaží je dispozičně uspořádáno tak, aby byty  

poskytovaly variabilitu podle potřeb jednotlivých obyvatel. Někdo je zastáncem volného 

prostoru, jiný preferuje prostory uzavřené. Obývací pokoj lze řešit jako zcela prostorově 

oddělený od kuchyně nebo lze prostor ponechat otevřený a vytvořit obývací pokoj  

provozně spojený s kuchyňským koutem. Byty jsou rozděleny na denní a noční část. Byty 

v typickém podlaží zahrnují vlastní polozapuštěnou lodžii. Vstupní podlaží se částečně liší 

od podlaží typického, což je dáno umístěním základního domovního vybavení a umístěním 

vstupů do budovy. Vstupy jsou situovány po obou stranách bytového domu. U hlavního 

vstupu do budovy je navrženo zádveří, kde budou umístěny poštovní schránky.  

 

     Ve vstupním podlaží jsou umístěny také 2 byty. Jeden je z velké části stejný jako byty 

v podlaží typickém, pouze je částečně zmenšena plocha pro situování kuchyňského koutu. 
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Druhý byt je navržen o jedné obytné místnosti a sociálním zařízení zde není odděleno.  

Byty v přízemním podlaží zahrnují vlastní předzahrádku. Všechny byty mají při vstupu 

předsíň. Společné komunikační prostory bytového domu jsou řešeny s ohledem  

na  

bezbariérovost jejich užívání. V dispozičně řešeném objektu jsou všechny rozměry  

a plochy obytných místnosti uspořádány podle ČSN 73 4301 - Obytné budovy.  
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6. Závěr 
 

Předmětem diplomové práce byl návrh využití dnes nezastavěných pozemků v lokalitě  

Zlín – Prštné pro bydlení. Vypracování diplomové práce se řídí zejména požadavky, které 

jsou uvedeny v zadání. Návrh je zpracován na základě rozboru stávajícího stavu řešené 

lokality a získaných poznatků o řešeném území i potřebách dané lokality. Při zpracování 

územní studie bylo použito všech získaných podkladů. Největší pozornost je v práci  

věnována zejména prostorovému, objemovému, funkčnímu a organizačnímu strukturování 

zástavby tak, aby v rámci zastavované plochy vzniklo jako její kompoziční jádro vlastní 

urbanistické subcentrum. V návrhu je brán zřetel na různorodost forem bydlení jako  

předpoklad pestré sociální skladby budoucích obyvatel území. Hromadné bydlení je řešeno 

v bytových a městských domech s polyfunkčním přízemím a s bydlením od 2. NP výše. 

Zvýšení komplexní kvality bydlení v lokalitě je podpořeno návrhem polyfunkčních přízemí 

v městských objektech, jež musí sloužit převážně k umístění základní obchodní  

i společenské vybavenosti a ploch pro drobné nerušící podnikání zejména ve službách  

rezidentů.  

 

     Kapitola urbanisticko-inženýrský návrh řešení se věnuje samotnému návrhu využití 

lokality pro bydlení. Popisuje varianty prověřované v konceptu diplomové práce  

a zdůvodňuje volbu výsledného řešení. Návrhy respektují podmínky pro využití území 

 i hranice ochranných a bezpečnostních pásem.  V řešeném území jsou definovány hranice 

mezi částmi určenými k veřejnému užívání a částmi určenými k užívání soukromému.  

Výsledný návrh je také stručně ekonomicky vyhodnocen a reálnost urbanistického  

konceptu je ověřena návrhem dispozičního řešení jednoho z obytných objektů – bytového 

domu. Řešení je vedeno snahou o vytvoření kvalitního obytného souboru i optimální  

využití území s ohledem na požadavky  udržitelného rozvoje. Práce obsahuje detailní  

urbanisticko-inženýrský návrh řešení veřejných uličních prostor, včetně prostorového 

uspořádání komunikací i ploch pro všechny uvažované typy dopravy, vedení inženýrských 

sítí a umístění veřejné zeleně. Návrh uvažuje jak se všemi v úvahu přicházejícími typy 

dopravy v pohybu tak s dopravou statickou. Diplomová práce zahrnuje také výpočty, návrh 

vedení i prostorového uspořádání jednotlivých inženýrských sítí a zároveň uvádí možnost 

jejich napojení na stávající infrastrukturu v okolí. Požadavky stanovené na diplomovou 

práci v zadání i požadavky upřesněné v rámci jednotlivých konzultací s vedoucím  

diplomové práce byly splněny. 
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Příloha č. 2 – Orientační výpočet nakládání s dešťovou vodou 
 
 
Výpočet byl proveden v kalkulátoru, který je volně dostupný na stránkách dodavatele 

vsakovacích systémů WWW.GLYNWED.CZ.  

Výstup z kalkulátoru nakládání s dešťovou vodou 

Roční srážkový úhrn: 650 mm 

Množství dešťové vody - úsek č. 1: 

Odvodňovaná plocha S = 6090 m2 ≈ 0,61 ha 
 Záchytná plocha A [m2] Odtokový součinitel 

Odvodňovaná plocha střechy 6090 0.9 
 

Roční dostupné množství dešťové vody: 3563 m3 

Provozní potřeba vody 

Využití 
vody 

Provozní potřeba 
[l/den*osobu] 

Počet 
osob 

Období 
[dní/rok] 

Provozní potřeba 
[l/rok] 

WC 45 40 365 657000 

Využití vody Velikost zahrady [m2] Potřeba vody [l/m2] Provozní potřeba [l/rok]
Závlaha zahrady 6340 150 951000 
 
Ostatní odběr vody: l/rok 
Celková roční potřeba vody: 1608000 l/rok 
Celková roční potřeba vody: 1608 m3 

 
 

Akumulační objem 

Akumulační objem = m3/rok * 0,06: 96 m3 

Doporučená velikost akumulační nádrže: 6,5 m3 

Přebytečná voda se bude vsakovat. 



kf hodnota [m/s]: 0.00005 

Šířka vsakovacího objektu [m]: 4.20 

Hloubka vsakovacího objektu [m]: 2.10 

Místní srážkové údaje (T [min] = 15): 212 in [l/(s*ha)] 

Vsakovací nádrž - přepad  

Vypočtená délka zasakovacího prostoru L m 11.6 
Doporučený objem nádrže (pro vsakovací bloky, tunely) Vdop m3 102.1 

Objem nádrže po přepočtu na rozměry bloku V m3 105.8 
Délka vsakovací jímky Lvsak m 12 

 

Množství dešťové vody – úsek č. 2: 

Odvodňovaná plocha S = 8030 m2 ≈ 0,8 ha 

 Záchytná plocha A [m2] Odtokový součinitel 
Odvodňovaná plocha střechy 8030 0.9 

Místní srážkové údaje (T [min] = 15): 212 in [l/(s*ha)] 

Výpočet objemu vsakovací nádrže 

kf hodnota [m/s]: 0.00005 

Šířka vsakovacího objektu [m]: 4.20 

Hloubka vsakovacího objektu [m]: 2.10 

Místní srážkové údaje (T [min] = 15): 212 in [l/(s*ha)] 

Vsakovací nádrž  

Vypočtená délka zasakovacího prostoru L m 16.2 
Doporučený objem nádrže (pro vsakovací bloky, tunely) Vdop m3 143.1 

Objem nádrže po přepočtu na rozměry bloku V m3 148.2 
Délka vsakovací jímky Lvsak m 16.8 
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