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revitalizace centra s definicí nejdůležitějších pojmů a požadavky na řešení území. V další 

části je popsána lokalita, ve které se vyskytuje řešené území. Je zde popsána historie a 

aktuální stav řešené lokality. V poslední části se dostáváme k samotným návrhům, 

vyhodnocení a poté zpracování konečné varianty urbanisticko – inženýrského návrhu, 

dispozičního řešení nové radnice a orientačního propočtu. Hlavní výstup celé práce bude 

formou výkresů seřazených v příloze. Rozsah této diplomové práce je 54 číslovaných 
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1. Úvod 

 

Diplomová práce zpracovává téma „Územní studie revitalizace centra obce Chuchelná“ 

zadané OÚ Chuchelná. Vzhledem k dobrým vztahům a vstřícnosti úřadu jsem si vybral pro 

zpracování místo v obci Chuchelná. Témat pro zpracování, ať už bakalářských nebo 

diplomových prací na tomto území, je mnoho. Ovšem k přihlédnutí k rozsahu a zaměření 

bylo vybráno výše uvedené téma. Obec Chuchelná je velice pěkná vesnice na hranici ČR 

s PR, je obklopena lesy a svou historií, která je velice bohatá, ovlivnila nejen území 

Slezska na české straně, ale také v Polsku. Proto by si ve svém středu zasloužila větší 

reprezentaci než je zde doposud. 

 Místo, které by reprezentovalo, nejlépe náměstí s radnicí, by si zasloužila každá 

obec. Při návrhu je třeba přihlédnout k velikosti obce a tomu přizpůsobit velikost a vzhled 

oné reprezentativní lokality. V dnešní době se tento trend revitalizace center velice 

rozmáhá, z velké míry se ale jedná o města. Je možné, že nejde ani tak o boom revitalizace, 

jako spíš o to, že je pouze vynucená časem. Je chyba, že se tak neděje i v menších městech 

a na vesnicích, jelikož tyto místa mívají svůj historický podklad, veřejnou důležitost a 

proto by si to určitě zasloužila. 

 Začátek práce, tedy celá druhá kapitola se zaobírá teoretickými východisky pro 

správné řešení a návrh ÚS revitalizace centra. Kapitola začíná definicemi těch 

nejdůležitějších pojmů týkajících se řešeného problému, dále pak důležitými požadavky a 

nakonec teoreticky rozebírá jednotlivé problémy vyskytující se při práci. 

 V třetí části je popsána lokalita, ve které se vyskytuje řešené území. Výstižně a ve 

zkratce je zde vypsána historie a aktuální stav celé oblasti. Od stávající zástavby, přes 

přírodu, kulturní památky, sportovní, zemědělské a průmyslové areály, dopravu až po 

technickou infrastrukturu. 

 V závěrečné části jsou popsány a vyhodnoceny návrhy a zpracován konečný návrh 

pro zvolené území. Je navrženo dispoziční řešení nové radnice a vytvořen orientační 

propočet celé akce. 

 

 

 



 

2. Teoretická východiska 

 

Územní plánování 

 

Území je částí zemského povrchu, procesy v území zahrnují i to, co se nachází pod jeho 

povrchem, ale i nad ním. Území tedy lze považovat za dvou až třídimenzionální entitu. Ve 

vztahu k prostředí tvoří území jeho fyzickou součást, zejména pak terén, plochy pro 

činnost, stavby a infrastruktury na něm, uvnitř něj a nad ním. Pojem území je 

mnohovrstevnatý, v nejvyšší úrovni zahrnuje celý zemský povrch, v nižších hierarchických 

úrovních hovoříme o území kontinentů, zemí, regionů, sídelních aglomerací, jednotlivých 

měst a vesnic, jejich částí (zón), pozemků (parcel). V ekologickém pohledu je území 

nevyčerpatelný, poškoditelný a neobnovitelný zdroj, protože disponibilní území na Zemi 

nelze prakticky rozšiřovat. Z hlediska užití pro potřebu lidí je však území potenciálem, 

jehož využitelnou část lze do určité míry zvětšovat či zmenšovat v závislosti na řadě 

organizačních, technických, ekologických a sociálně – ekonomických faktorů. Zvětšování 

disponibilního území pro nějaké užití bývá spojeno s náklady, které člověk vydává 

v očekávání budoucích výnosů (výhod, renty, zisku atd.)[2]. 

Užívání území může mít dvojí podstatu: 

• buď využíváme především jeho přírodní potenciál k hospodářskému účelu, 

zpravidla pro ekonomické činnosti (zemědělství, lesnictví, těžba); toto využívání je 

typické pro krajinu 

• nebo spočívá hlavní užitečnost území v tom, že do něj umísťujeme nějaké činnosti 

(funkce), které na přírodní hospodářský potenciál nemají přímou návaznost 

(bydlení, výroba, služby, doprava), i když jsou přírodními podmínkami místa 

zajisté ovlivněny. 

Plánování umožňuje jakoukoliv záměrnou činnost a její organizaci. Proces 

plánování  

lze v obecné poloze znázornit tímto schématem[2]. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Obecné schéma plánovacího procesu; 

zdroj Územní plánování, Doc. Ing. arch. Karel Maier, CSc. 

  

 ÚP se soustřeďuje především na změny hmotných složek, ale vzájemnou 

provázanost hmotného a společenského prostředí nemůže opomíjet. Specifickým rysem 

územního plánování vyplývajícího z toho, že se týká vždy většího množství lidí, je jeho 

postavení mezi různými zájmovými skupinami, jako jsou např. vlastníci nemovitostí, 

podnikatelé apod. Dalším specifikem vyplývajícího z dlouhodobé povahy většiny procesů 

probíhajících v území je dlouhodobý efekt rozhodnutí týkající se dalšího vývoje území. K 

Konečně třetím specifikem vyplývajícího z komplexní povahy jevů, procesů a vztahů 

v prostředí je, že ÚP zprostředkovaně působí i na to, co se děje mimo vymezené území a 

čas. Ani území a ani plánování totiž nikdy netvoří uzavřený systém. Důsledky nesprávného 

pojetí plánování pro rozvoj území se tedy prostřednictvím nesprávných rozhodnutí nebo 

jejich špatné (neúčinné, neúplné nebo naopak příliš ortodoxní) aplikace dotýkají velkého 

množství lidí a řady aktivit v území po dlouhou dobu. Mohou postihnout i osoby mimo 

předmětné území, a to i zcela neočekávaně a s velkým časovým odstupem[2]. 
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2.1 Nástroje územního plánování v ČR 

 

Nástroje územního plánování ČR jsou podrobně popsány v zákoně č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Nástroje územního plánování se 

skládají z územně plánovacích podkladů, politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace a územního rozhodnutí[4]. 

 Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zajišťují a 

vyhodnocují stav a vývoj území a uzemní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn 

v území. Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace, jejich změně a k rozhodování v území[4]. 

 Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci 

úkolů územního plánování v republikových, příhraničních a mezinárodních souvislostech, 

zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro 

naplňování těchto úkolů. Politiku územního rozvoje pořizuje ministerstvo pro celé území 

republiky a schvaluje jí vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno 

sdělení o schválení politiky územního rozvoje, a celý dokument zveřejní způsobem 

umožňující dálkový přístup. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a 

vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování 

v území[4]. 

 Územně plánovací dokumentace zahrnuje zásady územního rozvoje, územní plán a 

regulační plán. Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a 

hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nemístního významu a 

stanoví požadavky na jejich využití. Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území 

kraje a vydávají se formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Zásady 

územního rozvoje jsou závazné k pořizování vydávání územních plánů a pro rozhodování 

v území. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 

jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury. Vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a 

plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území. Územní plán zpřesňuje a rozvíjí cíle i úkoly územního plánování. 

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. Územní plán je závazný pro 

pořízení vydání regulačního plánu. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné 



 

podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu 

hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí[4]. 

 Územní rozhodnutí je rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, změně využití 

území, změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování 

pozemků a ochranném pásmu. Územní rozhodnutí se nevydává pro území, pro které je 

vydán regulační plán, a to v rozsahu, v jakém nahrazuje příslušná územní rozhodnutí[4]. 

 

2.2 Územní studie 

 

ÚS 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[4]. 

Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 

dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání ÚS určí pořizovatel jeho obsah, 

rozsah, cíle a účel[4]. 

Pořízení ÚS z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou 

úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal[4]. 

Pořizovatel ÚS podá poté, kdy schválil možnost jejího využití jako podkladu pro 

zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace, návrh na vložení dat 

o této studii do evidence územně plánovací činnosti[4]. 

 

2.3 Urbanismus 

 

Urbanismus je vědeckým a technickým i výtvarným oborem. Jeho cílem je tvorba 

harmonického životního prostředí základních funkčních složek osídlení. Řeší vztahy 

harmonického funkčního, prostorového a společensko-sociálního uspořádáním[1]. 

Urbanismus dále řeší toto harmonické uspořádání jak v celkové struktuře osídlení, 

v krajině a jejich částech, tak v sídlech a jeho částech, tj. v urbanistických zónách, 

souborech či areálech. A to až po detail urbanistického parteru[1]. 

Vědecký obor urbanismu je dán tím, že vychází a úzce spolupracuje s celou řadou 

vědeckých a technických disciplín jako jsou přírodní vědy (biologie, geologie, 



 

geomorfologie, hydrologie, ekologie a další). Ekonomických disciplín, technických a 

společensko-sociálních disciplín. Disciplíny společensko-sociální jsou dány základním 

oborem filosofie, oborem sociologie a dalšími obory[1]. 

Výtvarná část urbanismu vychází z oboru architektura. Ten je vlastně základním 

kamenem oboru. Je proto nutná základní znalost jeho předmětů technických, 

typologických, výtvarných i teoretických. Důležitá je znalost historie a teorie architektury, 

nezbytné jsou také znalosti technické a provozně-typologické všech základních druhů 

obytných, občanských, průmyslových a zemědělských budov a jejich souborů[1]. 

Součástí urbanismu je také historie sídel a znalost významných vývojových 

souvislostí osídlení, historických souborů a jejich částí. Obor se také opírá o vědecky 

podložené teorie urbanismu, teorie rozvoje osídlení, struktur sídelních soustav, teorie 

rozvoje a rekonstrukce naších sídel a teorie výstavby a rekonstrukce jejich částí, jako jsou 

centrální územní zóny, zóny obytné, výrobní, rekreační a územní zóny občanského 

vybavení[1]. 

 

2.4 Obecné požadavky na využití území 

 

Obecné požadavky na využití území jsou přesně definovány ve vyhlášce č.501/2006 Sb., 

které se tak i nazývá. Tato vyhláška stanovuje obecné požadavky při vymezování ploch a 

pozemků, při stanovení podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování 

o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území[5]. 

 K naplnění cílů a úkolů územního plánování, s ohledem na rozdílné nároky na 

prostředí, se území člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a 

podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 

2000m2. Plochy se vymezují podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití a podle 

významu. Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a 

charakter území dále podrobněji členit. Obecným požadavkem na vymezování ploch je 

vytvářet a chránit bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a 

v zastavitelných plochách, chránit stávající cesty umožňující bezpečný průchod krajinou a 

vytvářet nové cesty, je-li to nezbytné[5]. 

 V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter 

území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování podmínek 

jejich využívání a umísťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu 



 

území. Nevyplývá-li z územního plánu něco jiného, lze vymezovat v zastavěném území 

pouze pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, pozemky veřejných 

prostranství, pozemky občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a 

nesnižující jeho kvalitu a kvalitu prostředí v zastavěném území a pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury. Pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými 

vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval 

využití navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní 

komunikaci. Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno umístění 

odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm 

umístěných. Dále nakládání s odpady a odpadními vodami, vsakování dešťových vod nebo 

jejich zadržení na pozemku[5]. 

 Stavby podle druhu a potřeby se umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení 

na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 

umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení, přístup požární 

techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými 

parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání 

staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle 

druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, 

parkování a přístup požární techniky[5]. 

 

2.5 Technické požadavky na stavby 

 

Technické požadavky na stavby jsou podrobně popsány ve vyhlášce č.268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby. Vyhláška platí pro všechny druhy staveb a zařízení, 

které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů, není-li v její části uvedeno jinak[6]. 

Mezi technické požadavky na stavby patří požadavky na žumpy, rozptylové plochy 

a zařízení pro dopravu v klidu, připojení staveb na sítě technického vybavení, oplocení 

pozemku, požadavky na stavební konstrukce staveb, požadavky nebezpečnost a vlastnosti 

staveb a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb[6]. 

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 

vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 

mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při 



 

užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Stavba musí splňovat požadavky při běžném 

provozu a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti[6].  

 

2.6 Typologické požadavky 

 

Typologie staveb je nauka o budovách různých účelů, které musí vyhovovat požadavkům 

hygienickým, bezpečnostním, ekonomickým a estetickým. Typologie se zabývá funkčními 

a provozními problémy budov a jejich jednotlivých prostorů. Z funkce a provozu odvozuje 

plošné a objemové požadavky na jednotlivé místnosti a formuluje vnitřní provozní vztahy 

a vztahy budov k nejbližšímu okolí[7]. 

Stavby se navrhují, provádějí, užívají a udržují v souladu s požadavky na stanovený 

účel užívání a s požadavky na ochranu zájmů společnosti i právem chráněných zájmů 

právnických a fyzických osob[7]. 

Stavby občanského vybavení a jejich jednotlivé prostory se musí dispozičně řešit 

tak, aby byla plně zajištěna jejich funkce, hygiena, požární bezpečnost, bezpečnost práce a 

technických zařízení a pohoda návštěvníků[7]. 

Při výstavbě, dostavbě nebo přestavbě obytných zón městských sídelních útvarů se 

přihlíží k přiměřeným docházkovým vzdálenostem ke stavbám základního občanského 

vybavení, zejména k mateřským školám (jeslím), základním školám, poštám, k hřištím pro 

děti předškolního věku a děti s povinnou školní docházkou, ke zdravotnickým, obchodním 

a kulturním střediskům[7]. 

Všechny prostory staveb občanského vybavení musí mít vytápění a větrání 

odpovídajícího charakteru těchto prostorů[7]. 

Zřizovat před vstupem OV rozptylovou plochu odpovídajícího druhu stavby. 

Umístění těchto staveb, uspořádání východů a rozptylových ploch před nimi musí umožnit 

plynulý a bezpečný přístup i odchod a rozptyl návštěvníků do okolí stavby[7]. 

Vybavit tyto stavby nejméně základním počtem odstavných a parkovacích stání na 

pozemku stavby, a to jako součást stavby nebo její provozně neoddělitelnou část[7]. 

Zajistit dostatek pitné, popř. užitkové vody a vody pro hašení požáru, potřebné 

energie pro plnění požadované funkce a zařízení pro nakládání s odpadními vodami[7]. 

Zajistit, pokud užíváním stavby vzniká odpad, nakládání s odpadem 

(shromažďování, likvidaci, popř. jeho druhotné využití; zařízení a prostory pro nakládání s 



 

odpady musí být umístěny v souladu s hygienickými požadavky a s požadavky na ochranu 

životního prostředí [7]. 

Zajistit podmínky bezbariérového přístupu a užívání[7]. 

 

2.7 Občanská vybavenost 

 

Občanským vybavením rozumíme ta zařízení a objekty sídla, jenž slouží periodickým 

potřebám obyvatel. Občanské vybavení je jednou ze základních funkčních složek sídel 

(vedle bydlení, výroby, rekreace, dopravy a technického vybavení). Občanská vybavenost 

určuje standard životní úrovně obyvatel a jeho způsob. Do občanského vybavení řadíme ty 

objekty, které slouží k periodickým potřebám obyvatel. Jejich charakter a rozsah se vyvíjí s 

růstem a změnami životních potřeb obyvatel. Občanská vybavenost je především vázána 

na funkční složku bydlení. Hierarchicky občanského vybavení dělíme na základní, vyšší, 

celoměstské, oblastní či regionální a celostátní. 

Základní občanské vybavení jsou zařízení, které obyvatelé denně potřebují a které 

vyžadují. Úzce souvisí s bytem, a tudíž je vázáno na pěší docházkovou vzdálenost. Jedná 

se zejména o mateřské školky, základní školy, prodejny, potraviny a základního zboží 

denní potřeby, restaurační zařízení, pošta, zdravotnictví apod.[7]. 

 

Obr. 2 Doporučené pěší docházkové vzdálenosti v obytné zóně; 

zdroj přednášky z předmětu Typologie staveb, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. 

 

 Vyšší občanské vybavení jsou zařízení, které je vázáno na motorovou dopravu a 

váže se k obytné čtvrti, obvodu či celému sídlu. S funkční složkou bydlení je zejména 

propojeno systémem MHD. Mezi vyšší občanskou vybavenost lze zařadit stavby pro 

výchovu a školství, pro tělovýchovu a sport, pro automobilovou dopravu (garáže, servisy), 



 

administrativní budovy, stavby pro zdravotnictví, sociální péči, pro obchod, stavby 

veřejného stravování, pro ubytování, pro kulturu atd.[7]. 

 

2.8 Bytový dům s vestavěnou občanskou vybaveností 

 

Se změnou názorů na funkční diferenciaci domů i sídel dochází koncem století k zástavbě 

volných parcel ve stávající struktuře měst a návratu polyfunkčních domů. Zpravidla jsou 

realizovány jako zástavby proluk či nároží. V rámci 1.NP, 2.NP a 1.S jsou umísťovány 

obchody, administrativa, ordinace lékařů, restaurace, výroba a služby apod. Ve vyšších 

podlažích jsou bytové jednotky. Tato forma bytových domů je vhodná do historických 

částí měst – šířka uličních prostor neumožňuje dostatečné oslunění nižších podlaží. Použití 

polyfunkčních domů je zvláště nezbytné právě v centrech měst, aby se nezměnily na 

monofunkční plochy, v nichž končí činnost s koncem pracovní doby. Zároveň drobná 

výroba, služby a obchod, které jsou vázány na život obyvatel, přispívající k rekreaci 

monofunkčního prostředí sídlišť. Uplatnění důležité vazby na zákazníka a obchodní 

partnery v atraktivní poloze ve společensky exponovaných místech s přímou souvislostí 

obytného prostředí[7]. 

Obecné požadavky na integraci občanské vybavenosti do bytových domů je 

prostorová přiměřenost, nenáročnost na technickou infrastrukturu a speciální vybavení. 

Hladina hluku v provozovnách nesmí překročit hygienické předpisy, provoz nesmí záviset 

na časté obsluze těžkou dopravou, nesmí vyvolávat nebezpečí požáru, znečištění ovzduší 

škodlivými plyny nebo zápachem[7]. 

Urbanisticko-architektonickým požadavkem na občanskou vybavenost je 

prosazování jak ve starší zástavbě, tak i v sídlištích, a podléhá současně častým proměnám 

s ohledem na ekonomickou prosperitu. Půdorys by měl být relativně volný, univerzálně 

využitelný pro větší škálu aktivit. Orientace na slunečnou stranu s bezpečným příjezdem – 

dopravní obsluha nesmí narušovat veřejnou pěší komunikaci. Vstupy do bytové části domu 

a do provozovny musí být odděleny[7]. 

Technickým požadavkem na občanskou vybavenost je požadavek na spotřebu teplé 

a studené vody, pitné a užitkové vody. Používání plynu komplikuje odvod zplodin hoření, 

nelze řešit na úkor bytové části. Vytápění a ohřev teplé vody bývá řešen zpravidla 

kumulovanými agregáty etážového topení nebo přímotopnými tělesy a průtokovými 

ohřívači. Osvětlení se řeší individuálně[7]. 



 

Stavebním požadavkem je preferování skeletů, konstrukční výška podlaží u většiny 

zařízení služeb vyhoví 3600 mm. Hloubka objektu se doporučuje 10800 mm a více[7]. 

Akustickým požadavkem je norma na hluk, který nesmí překročit 40 dB ve dne a 

30 dB v noci. Venkovní prostor nesmí překročit 50 dB. Tyto a další požadavky jsou 

detailněji popsány hygienickými předpisy[7]. 

V rámci vzduchotechnických požadavků je potřeba zajistit příčné provětrání 

provozovny. U provozu s vlhkostí, prašností a vyšší teplotou je důležité navrhnout nucené 

větrání[7]. 

Prostory vestavěného zařízení služeb musí tvořit samostatný požární úsek. Stupeň 

požární bezpečnosti navrhovaného úseku se stanoví v závislosti na nejvyšším dovoleném 

výpočtovém zatížení v posuzovaném požárním úseku[7]. 

 

2.9 Dětská hřiště 

 

Dětská hřiště můžeme rozdělit do tří věkových skupin, hřiště pro děti předškolního věku 

(1–3 roky, 3 – 6 let), hřiště pro školní věk (6 – 14 let), hřiště pro mládež a dospělé[7]. 

Dětská hřiště pro předškolní věk navrhujeme v interiéru obytných skupin (cca 0,5 

m2 na obyvatele), velikost 150 – 200 m2. Základem těchto hřišť jsou plochy s pískovištěm 

a lavičkami, tato plocha je od hřiště pro míčové hry odděleno. Dětskými stavebními prvky 

na tomto hřišti bývají průlezky, hrazdy a houpačky[7]. 

Docházková vzdálenost na hřiště pro školní věk je maximálně 500 m, velikost je 

závislá na zájmovém okruhu cca 0,5 m2 (velikost 400–1000 m2). Hřiště bývá složeno ze 

dvou částí z části obsahující nářadí pro zručnost a plochu určenou pro míčové hry[9]. 

Hřiště pro mládež a dospělé, jeho velikost se odvíjí z cca 1,0 m2 na obyvatele 

(2000–4500 m2), docházková vzdálenost je 500 m. Na tomto typu hřiště se objevují plochy 

pro odbíjenou, házenou, kopanou, basketbal apod.[7]. 

Budování, provoz, údržbu a kontrolu dětských hřišť ošetřují předpisy ČSN EN 

1176 Zařízení dětských hřišť, ČSN EN 1177 Povrch hřiště tlumící náraz – Bezpečnostní 

požadavky a zkušební metody, zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, a nařízení vlády č.329/2002 Sb., které stanovuje vybrané výrobky pro posuzování 

shody[7]. 

 

 



 

2.10 Veřejné parky 

 

Parky jsou víceúčelovým zařízením aktivní a pasivní rekreace městského obyvatelstva. 

Mají být místy klidu, relaxace, ale také místy kontaktů, kulturních a estetických prožitků 

v přírodním prostředí. Doplňující zařízení sportovní, kulturní a další nesmí být zřizováno 

na úkor klidové hodnoty parku. Z hlediska provozních zásad je nutno parky izolovat od 

hluku a provozu motorové dopravy formou hustých zelených clon a eventuálně terénních a 

umělých úprav. Je nezbytné dodržet převážně biotický – přírodní typ parku s úměrným 

doplněním ploch zpevněných, technického a občanského vybavení. Při tvorbě je nutné 

vycházet z přírodních a geografických podmínek. Tvorba prostorové a hmotové skladby 

parku má respektovat zásady artikulace a střídání prostorů. Vedení parkových cest a 

umístění zařízení a vybavení parku má sledovat logiku provozních vztahů a umožňovat 

kontakt i intimitu prostředí. Vegetační řešení trávníků, keřů a skupin stromů musí vedle 

prostorového a kompozičního hlediska počítat s faktory vegetačních období i barevného 

řešení[1]. 

Obecní park má být součástí vybavení obytného okrsku pro zájmový okruh 3000 – 

6000 obyvatel. Pěší dostupnost by měla být 400 – 800 m. Minimální velikost se udává 1 – 

2,5 ha. Park by měl být umístěn v těžišti souboru s možnou vazbou na centrum vybavení. 

V tomto parku by se měl vyskytovat podstatný podíl ploch aktivní rekreace, tj. sportu a 

míčových her. Reprezentační a okrasnou část parku včetně vodní plochy je výhodné 

provozně spojovat s centrem, zejména s částí společensko-kulturní a volného času[1]. 

 

2.11 Základní druhy dopravy 

 

Z funkčního hlediska je doprava důležitým odvětvím národohospodářským. Projevuje se 

zejména při výrobě a v základních přepravních vztazích nákladové a osobní dopravy. 

Základní úloha dopravy je v přemisťování nákladů, osob a informací. Je velmi 

rozmanitá, druhová a vytváří celé dopravní systémy, evropské, celostátní, regionální či 

sídelní a zonální. Vytváří dopravní struktury, jež se člení na dopravní soustavy, což jsou 

dopravní sítě, plochy, objekty a zařízení, dále to jsou vlastní dopravní prostředky (letadla, 

vlaky, automobily, bicykly). Součástí dopravní struktury je také vlastní forma organizace 

dopravy a tu ještě můžeme dělit na organizaci dopravy v klidu (parkování a odstavné 



 

plochy) a dopravu v pohybu (kapacity jedoucích aut na komunikační síti). Tyto dopravní 

struktury pak můžeme dělit na osobní a nákladní[1]. 

Dopravní soustavy pak dělíme na hromadnou dopravu osobní, individuální dopravu 

osobní a nákladní dopravu. Podle typu prostředí, typu komunikace a dopravního 

prostředku jde o typy, silniční (motorové, cyklistické a pěší), kolejové (železniční, 

rychlodrážní, městská hromadná doprava), lodní a letecká. Podstatný vliv na sídelní 

urbanistickou strukturu má pak doprava silniční a železniční. Tyto dopravní struktury a 

dopravní systémy jsou fixovány na našem území a vytvářejí dopravní strukturu. Váže se na 

urbanistickou strukturu našeho osídlení, jež je spoluurčována historickou hustotou našeho 

osídlení[1]. 

 

2.11.1 Místní komunikace 

 

Místní komunikace jsou komunikace uvnitř sídel, tj. v intravilánu sídelních útvarů. Platí i 

pro průtahy silnic v zastavěném území a pro vnitřní uliční síť sídel. Člení se do funkčních 

tříd na rychlostní s funkcí dopravní, sběrné s funkcí dopravně-obslužnou, obslužné a 

nemotoristické (zklidněné komunikace, cyklistické, pěší) [1]. 

Rychlostní komunikace se navrhují pro rychlý průjezd (100–130 km/h), neprojíždí 

nikdy obytnou či centrální zónou, obvykle s mimoúrovňovými křižovatkami se zásadním 

vyloučením pěší a tramvajové dopravy. Jsou obvykle směrově rozděleny s počtem 4 – 6 

proudy. S ohledem na negativní působení na okolí mají mít vždy odpovídající protihluková 

opatření[1]. 

Komunikace sběrné jsou to obvykle průtahy silnic I. a II. třídy, v menších sídlech 

se může jednat také o průtahy silnic III. třídy. Ve městech tvoří základní skelet města. Mají 

buď formu lineární, radiální nebo radiálně okružní či šachovnicovou. I ty by měly být 

vedeny mimo chráněné zóny životního prostředí[1]. 

Komunikace obslužné mají obslužný charakter sídla. Měly by umožnit zásobování 

budov obchodů, mohou mít i zmenšenou povolenou rychlost, nebo jiná opatření pro 

zvýšení bezpečnosti chodců a celkové kultury městské třídy[1]. 

Komunikace zklidněné by měly umožnit pouze velmi malý průjezd s předností pěší 

chůze, jedná se o tzv. pěší zóny. Je zde možná celá řada zpomalovacích opatření. Jsou to 

zpomalovací dopravní prahy, šikany nebo příkazy omezující rychlost. Možné je také rušit 



 

výšku chodníku a vozovky s nutným významným doplňkem v parteru. Tyto formy jsou 

vždy vhodné pro úpravu dopravu ve stávajících vnitřních obytných zónách[1]. 

 

2.11.2 Parkovací a odstavné plochy 

 

Doprava v klidu se v současné době mnohdy stává limitujícím faktorem řešení dopravní 

obsluhy a to zejména v centrálních oblastech středních a velkých měst a v obytných zónách 

měst. Především je to způsobeno faktem, že minimálně 1 – 2 automobily dnes vlastní 

každá rodina. Potřebná plocha včetně příjezdu je cca 20 – 25 m2 na jedno auto. 

Odstaveným autem považujeme auto, které je odstaveno na časově neomezenou dobu a 

bývá obvykle v místě bydliště. Parkování je časově omezené krátkodobě do 2 hodin a 

dlouhodobě nad 2 hodiny. Bývá v místě zaměstnání, v centru a u objektů občanského 

vybavení. Při řešení odstavných a parkovacích ploch je nutno přihlížet k lokálním 

podmínkám jednotlivých zón a dále k poloze ve městské struktuře jako je centrální zóna, 

historické jádro apod. Parkoviště je vhodné doplnit o zeleň keřů a stromů. Zde je však 

nutná zvýšená ochrana proti devastaci parkujících vozů a také ochrana proti solení[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Základní údaje řešené lokality 

 

3.1 Obec Chuchelná 

 

Obec Chuchelná se nachází v Moravskoslezském kraji, v severní příhraniční části regionu 

Hlučínska. První písemné prameny o obci Chuchelná sahají až do roku 1349, kdy se ještě 

nazývala Malá Chuchelná. Od této doby, až do 17. století se zde vystřídalo mnoho 

panských rodin. Až v 17. století se stala obec střediskem panství Lichnovských, kteří 

výrazně ovlivnili život a vzhled obce. Rod Lichnovských zde vystavěl své panství, které 

bylo několikrát přestavováno až na zámek, v okolí zámku byl zřízen zámecký park. V roce 

1952 byl zámek přestavěn na rehabilitační ústav.  

Lichnovští v obci vystavěli také továrnu a máčírnu na len. Z tohoto důvodů se 

zapříčinili o zbudování trati, která spojovala Opavu s Raciborzem. Trať dále pokračovala 

až do Berlína. Prostory továrny na len prošly několika renovacemi provozu, během druhé 

světové války se zde vyráběly zbraně, dnes se v továrně vyrábí plastové výrobky. Továrna 

a rehabilitační ústav zaměstnává nemalé procento občanů obce i sousedních obcí. 

Obec je z větší části obklopena hlubokými lesy, které vybízí nejen k turistice, ale 

také k vyjížďkám na kole v rámci cyklostezek regionu. Možnost spojení s Polskem 

umožňují dva hraniční přechody. První z nich lze přejít pouze pěšky nebo na kole, ale 

druhým, větším, se můžeme autem dostat do nedaleké obce Krzanowice. 

 

3.2 Historie obce Chuchelná 

 

Počátky osídlení Chuchelné jsou datovány někdy v dávnověku a stěží z něj někdy 

vybleskne světlo poznání. Jelikož území dnešní obce mělo z celého Hlučínska relativně 

nejméně příznivé podmínky (husté lesy a nedostatek vody), jakož jím neprocházela žádná 

obchodní cesta, nezasáhla toto území rozsáhlá vlna církevní a světské kolonizace, která 

zalidnila Opavsko ve 12. a 13. století, takže je pravděpodobné, že Chuchelná vznikla 

někdy na přelomu 13. a 14. století. Nejednalo se o plánovité kolonizační založení na 

zeleném drnu, ale ves vznikla zřejmě živelně a rozrůstala se přílivem dalších usedlíků. V 

písemných pramenech se Chuchelná poprvé vyskytuje v roce 1349, a to hned Velká 



 

(Magna Chucheln) a Malá Chuchelná (Parva Chucheln). Malá Chuchelná se nacházela 

severně od dnešní obce v katastru obce Křenovice (dnes Polsko). Rozlišení „velká a malá“ 

mělo původně obdobný význam jako stará a nová, i když ze zprávy z roku 1349 je zřejmé, 

že v tomto případě byl rozdíl i v počtech osídlenců. Písemným pramenem s prvým 

historickým údajem o obci je opavský rejstřík mostného[3]. 

Název Chuchelná svědčí o tom, že ves zalidnili v okolí potoka Zbojničky usedlíci 

slovanského původu. Původ názvu se vysvětluje tak, že chuchelná je přídavné jméno k 

podstatnému jménu chuchel, chundel a že tedy Chuchelná byla ves chuchli podobná, popř. 

ves, která něčím chuchel připomíná. Vyskytuje se rovněž výklad, že Chuchelná má 

toponymický význam jako ves pod svahem nebo na svahu. V každém případě je základ 

názvu chuchel či chundel slovanského původu, neboť německý tvar téhož významu Zotte 

zní docela odlišně. Jiný tvar ¬ Kuchelna se už objevuje ve zmiňovaném roce 1349 u Malé 

Chuchelné. Teprve z něj se vyvinula německá Kuchelna. Později se stala pravděpodobně 

samostatným statkem, který někdy na počátku 15. století získali páni Břízkové[3]. 

Měnili se rovněž držitelé samotné Chuche1né. Ještě v roce 1481 se připomíná jistý 

Břízek z Chuche1né, zřejmě poslední příslušník svého rodu. Poté získal Chuche1nou Otík 

z Rohova a připojil ji ke svému statku Šamařovice. Jeho synové Jeroným a Vavřinec se 

kolem roku 1497 o otcovský majetek rozdělili tak, že Jeroným držel Šamařovice a 

Chuche1nou, Vavřinec si ponechal Strahovice[3]. 

Chuchelná zůstala i později spojena se Šamařovicemi a tento statek v letech 1521–

1523 drželi Vaněk z Rohova a roku 1528 Jan Čeple z Belku. Roku 1545 držel obě vsi 

Václav Šamařovský z Rohova na Chuchelné, který měl v letech 1545 a 1546 spory s dědici 

křenovického zboží o nějaké peníze po panu Hynkovi Zvolském. V roce 1554 drželi 

Chuchelnou jeho synové Václav a Jiří Šamařovští z Rohova. Roku 1559 držel Václav 

Šamařovský již jen vsi Chuchelnou a Strahovice, neboť Šamařovice byly mezitím od 

Chuchelné natrvalo odloučeny a prodány Jiříku Konstantinu Četryšovi z Kynšperka[3]. 

Dalšího držitele Chuchelné Jana Šamařovského uvádějí archivní prameny v letech 

1577 – 1584. Když zemřel, tak zřejmě po sobě zanechal sirotky, neboť v letech 1587 – 

1589 spravují statek nájemci Konrád Rotenburg, Jan Gašínský a Alexandr Laryš, kteří 

odváděli ročně z nájmu jednoho koně. Posledním majitelem chuchelnického majetku z 

rodu Šamařovských z Rohova byl Václav, který ale ves a sousední Strahovice roku 1608 

prodal za 14.500 tolarů Bernardu Lichnovskému z Voštic. Právoplatnost prodeje je 

stvrzena zápisem do zemských desek v roce 1611[3]. 



 

Rod Lichnovských z Voštic se nejvýznamněji zapsal do historie obce nejenom tím, 

že zde žili a hospodařili až do roku 1945, ale i tím, že se tento bohatý rod významně změnil 

tvářnost Chuchelné. Zapsal se do ní tak, že dnešní vzhled obce prakticky odpovídá tomu, 

jak ji měnili Lichnovští na přelomu 19. a 20. století. To ovšem ani zdaleka nemohl tušit 

první majitel Chuchelné z rodu Lichnovských, už zmiňovaný Bernard. Sám patřil mezi 

přední muže ve svém okolí. Bernardem Lichnovským z Voštic jsme se dostali už do doby 

třicetileté války, války, která velmi těžce postihla české země a pochopitelně se nevyhnula 

ani Slezsku a Opavsku. Bernard měl tři syny, z nichž Chuchelnou koupil v roce 1637 od 

sestry Heleny Brixové, Jiří Lichnovský. 16. února 1650 koupil za pouhých 5.000 tolarů 

chuchelnický majetek Zikmund Jaroslav Skrbenský z Hřiště. 20. prosince 1670 se dostala 

zpět do rukou Lichnovských z Voštic, tentokráte Roziny Polexiny, roz. Mošovské, 

manželky Karla Maxmiliána Lichnovského. Rozina Polexina, resp. její manžel Karel 

Maxmilián Lichnovský, vnuk Bernarda Lichnovského se tak stal zakladatelem 

Lichnovských držav[3]. 

Chuchelná je od roku 1742 součástí Pruského království a je administrativně 

přičleněna k Hlubčicím a do počátku 19. století k bližší Ratiboři. Společně s ní a celým 

Pruskem je pak obyvatelstvo úzce svázáno až do počátku roku 1920[3]. 

 

3.3 Znak obce 

 

Znakem obce je stříbrná mitra v červeném štítě a na ní dva zelené stonky vinné révy, každý 

s jedním listem a jedním modrým hroznem. V roce 1995 získala obec nový obecní symbol, 

znak a vlajku, který svou symbolikou vychází z původního obecního znamení (sv. 

Mikuláš) a znaku knížat Lichnovských. 

Historie znaku Lichnovských není nikomu známa, dokonce ani předním 

odborníkům na historii hlučínského regionu, ani poslednímu žijícímu z rodu Eduardu Graf 

Lichnovskému. Ovšem je domněnka, že předci rodu Lichnovských z Voštic žili ve 14. 

století na území Francie, konkrétně ve vinařské oblasti Burgundska, kde vlastnili vinice. 

Proto si také Lichnovští do svého znaku vložili dva stonky vinné révy. Pokud tento znak 

nevznikl už dávno dřív a nepřivezli si jej předci z Francie. 

 Rodový erb Lichnovských je složen ze štítu půleného s pravou polovicí stříbrnou a 

levou červenou. Přes celou šíři vyplňuje dolní část štítu stříbrná hradební zeď budovaná 

z kvádrů. Zeď vrcholí cimbuřím o pěti stínkách. Uprostřed zdi se otvírá uvnitř černě 



 

malovaná brána, zaklenutá oslím hřbetem, s otevřenými zlatými vraty s ocelovou mříží. 

Teprve nade zdí se uplatňují obě barvy rozpůleného štítu. Vystupují zde dvě okrouhlé 

dvoupatrové věže, každá s jedním úzkým oknem v  každém patře, s cimbuřím o třech 

stínkách se špičatou modrou střechou se zlatou makovicí. Věže se malují ve střídavých 

barvách štítu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Znak obce Chuchelná a rodový erb Lichnovských; zdroj http://chuchelna.com 

 

3.4 Charakteristika stávající zástavby 

 

Stávající zástavba v obci se dá rozdělit na dvě části na část předválečnou a část 

poválečnou. Stavby z doby předválečné jsou z velké míry objekty, které v obci vystavěl 

knížecí rod Lichnovských. Jedná se o zámek v centru obce, přilehlé statky, mauzoleum, 

továrnu, dívčí domov a budovy na zpracování lnu. Veškerá tato zástavba byla vystavěna 

z režného zdiva, které je zachováno do dnes. Stavby z doby poválečné byly velkou míry 

ovlivněny čtyřicetiletou negativní politickou situací. I přesto se obec zdatně rozvíjela. 

Zásluhu na tomto rozvoji měla místní továrna. V 60. letech se ještě stavěly typické objekty 

pro menší obec, jako například na tzv. sídlišti, kde bylo vystavěno 6 dvojdomků. Po 

zbudování těchto dvojdomků, se zahájila výstavba nové základní školy, které byla 

dokončena v roce 1958. O dekádu později už do výstavby výrazně promlouvá politická 

situace stavbou 5 výškových domů (typických paneláků), dále bylo vystavěno NS Jednota 

a mateřská školka. 90. léta provázela etapa výstavby zdravotních zařízení, jako ZS a 

lékárna. Po změně režimu a uspořádání veřejné sbírky byla v roce 1993 zahájena výstavba 



 

nového kostela, protože původní (dnešní mauzoleum) byl svou kapacitou nedostačující. 

V roce 1996 se v novém kostele uskutečnila slavnostní mše a jeho vysvěcení[3].  

Zbylá zástavba v obci, tím jsou myšleny rodinné domky, byla ovlivněna politickou 

situací a stylem, který se příslušném roce výstavby prosazoval. V obci se tak střetávají 

různé stavební styly, jak historická zástavba, tak nevkusné panelové domy a typické 

rodinné domky. Vzhledem k nedostatečným stavebním místům, nové rodinné domky 

postupně zaplňují zbylé proluky a v obci nevznikají nepřirozená „satelitní městečka“. Toto 

je ovšem otázkou času, protože už dnes existuje mnoho studií na vytvoření nové zástavby 

ve formě satelitů. Satelity jsou většinou plánovány na místech „brownfieldů“, což je určitě 

pozitivním přínosem pro obec. 

 

3.5 Geografické poměry území – příroda 

 

V přírodovědné literatuře je název Chuchelná dostatečně známo, především mezi geology 

zabývajícími se nejmladším úsekem historie Země, čtvrtohorami, a mezi botaniky, zvláště 

pak Chuchelenský les. Z hlediska členění povrchu České republiky náleží katastr obce k 

Hlučínské pahorkatině, která je pod celkem Opavské pahorkatiny, příslušné k nadřazenému 

zeměpisnému celku Oderské nížiny. Pro tuto pahorkatinu jsou charakteristické, jak 

můžeme v okolí Chuchelné sledovat, široce zaoblené rozvodní hřbety a plošiny, mírně 

skloněné svahy a údolí s valovitým a neckovitým příčným profilem. Vznik těchto tvarů je 

podmíněn k erozi málo odolnými uloženinami severského zalednění s různě mocnými 

pokryvy sprašových hlín. Ve čtvrtohorách, v poslední geologické éře, jejíž součástí je i 

naše doba, byla Hlučínská pahorkatina postižena dvojím zaledněním. Ve starším zalednění 

vznikla zde čelní náporová moréna, tzn., že tlakem čela ledovce sem tento nahrnul 

množství rozmanitého materiálu (různé usazeniny říční, jezerní, třetihorní jíly a slíny z 

podloží aj.) Ukládání těchto nepravidelně uložených sedimentů se událo ve třech fázích a 

teprve ve třetí fázi se ledovec nasunul přes náporovou morénu, aby dosáhl úpatí Nízkého 

Jeseníku. Původně byla tato moréna popsána jako chuchelenská, nověji se uvádí již jen 

jako hlučínská: táhne se od Oldřišova přes Hněvošice a Kobeřice k Chuchelné a Píšti. 

Rovněž mladší, druhé zalednění se nasunulo přes tuto starou morénu a přispělo jejímu 

zvětšení. Obojí zalednění udržovalo před čelem ledovce průtočné ledovcové jezero, na něž 

upomínají na více místech páskové jíly[3]. 



 

Kdyby nebylo činnosti člověka, pozvolna by celý kraj zarostl lesní vegetací. Jaké 

vlastně byly tyto původní přirozené porosty? Rozhodně je nemůžeme ztotožnit se 

stávajícími smrkovými, borovicovými, někde též topolovými monokulturami. Zbytky 

přirozené skladby odpovídající těmto původním lesům se zachovaly do dnešní doby jen v 

malém rozsahu. Nicméně však i z těchto zbytků, hlavně z přežívajících bylinných 

průvodců se podařilo tyto lesy zrekonstruovat: převážná část katastru se nachází v území 

dubohabrových hájů, jižní část Chuchelenského lesa náleží k březovým doubravám. 

Hlavními dřevinami dubohabrových hájů jsou dub letní a zimní, habr s vtroušenou lípou 

srdčitou a s javorem mléčem. V březových doubravách je to opět dub letní, bříza bělokorá 

a keř krušina olšová; pro bylinný podrost jsou charakteristické na mnoha místech houštiny 

hasivky orličí, z trav je to především bezkolenec rákosovitý, metlice trsnatá, pstroček 

dvoulistý, kokořík přeslenitý aj.; na suchých místech okolo trati roste též vřes. V 

pozůstatcích habrových doubrav nalezneme tu a tam babyku, třešeň ptáčnici, lýkovec 

jedovatý, zimolez pýřitý, lísku aj.; v bylinném podrostu bývá z jara nápadný ptačinec 

velkokvětý, podbílek šupinatý, lipnice hajní, strdivka nicí, konvalinka vonná, lecha jarní aj. 

V údolí podél potoka a na mokrých loukách a u rybníků nacházíme typickou vegetaci 

mokrých míst a pobřežních lemů se skřípinou lesní, tužebníkem jilmovým apod. K 

místním botanicky nejvýznamnějším druhům v Chuchelenském lese patří hvězdnatec 

zubatý a pryšec mandloňový. Hlavní oblast rozšíření těchto dvou druhů je na karpatském 

území, odkud pronikají do východních Sudet – nejdále na západ, včetně Oldřišovského 

háje. Chuchelenský les hostí též některé horské a podhorské prvky, které v něm nacházejí 

vhodné půdní i mikroklimatické podmínky; je to např. sedmikvítek evropský, žebrovice 

různolistá, samorostlík klasnatý, kýchavice zelenokvětá, věsenka nachová aj. Na lesních 

okrajích a na mezích býval dříve častější též hvozdík pyšný, který vlivem scelování 

pozemků a chemizace rostlinné výroby prakticky již vymizel. Podobný osud stihl též 

hvozdík kartouzek[3]. 

Zvláštní pozornost zasluhuje zámecký park, ve kterém převládají naše domácí 

dřeviny, vytvářející velmi malebné skupiny – lípa srdčitá, javory mléč a klen, buk lesní aj. 

Z vzácnějších exotů uveďme aspoň jinan dvoulaločný, jalovec kanadský, paořech 

jasanolistý, tulipánovník tulipáno¬květý, ořešák černý, dub americký, v pěti variantách 

zerav západní, hortensii latnatou, červenolistou ruj vlasatou, mamotu, tamaryšek aj. [3]. 

Klimaticky náleží celá Hlučínská pahorkatina k mírně teplé oblasti (podle Quitta 

stupeň MT 10): charakteristické je i dlouhé, teplé a mírné, suché léto, s mírně teplým jarem 

i podzimem; zima tu bývá obvykle krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním 



 

sněhové pokrývky. Podle Atlasu podnebí je průměrná roční teplota 8°C, průměr ve 

vegetačním období od dubna do září je 14°C. První sníh začíná průměrně 21. listopadu, 

relativní trvání sněhové pokrývky činí 50 dnů, poslední sníh se dostaví okolo 1. dubna. 

Roční úhrn srážek činí 700 mm, z toho ve vegetačním období (IV. IX.) spadne 500 mm 

srážek[3]. 

 

3.6 Kulturní památky 

 

Největší kulturní památkou obce je zámek. Datum o zbudování zámku neexistuje. 

Konkrétní datum, které je zhmotněné do kamene na čelní stěně hlavní budovy dnešního 

zámku, Carolus Maxmilianus Lichnovsky XV Decembri MDCLXX (15. prosince 1670) je 

nepřesným datem zdůraznění kupu Chuchelné Karlem Maxmiliánem, který se uskutečnil 

dne 20. prosince 1670. Tato kupní smlouva výslovně uvádí tvrz s domem a folvarkem 

poplužným. Tato tvrz s domem je zřejmě v předešlých dokumentech zmiňovaný panský 

dvůr, přebudovaný už do honosnější podoby. Znovu tvrz jmenuje i další dokument z roku 

1683. Kde stála, zůstane dnes již jenom dohadem. Dá se ale předpokládat, že někde v 

místech stávajících zámeckých objektů. Zatím se ale nedá s určitostí říci, kdy došlo ke 

stavbě zámecké budovy. Prameny o ní mlčí, takže se výstavba zámku musí ohraničit roky 

1683 a 1727, kdy je podána žádost majitele panství o výstavbu zámecké kaple. 

Pohlédneme-li dnes na hlavní budovu zámku, je již patrné na prvý pohled, že z původně 

barokní architektury se vlivem častých přestaveb mnoho nedochovalo. Jen kamenná věž, 

ale i ta je pozdější, a jak je patrné z dobových pohlednic, byla upravována v době velkých 

přestaveb zámeckého okolí v období kolem roku 1910. Majitelé ji nechali zvýšit a opatřit 

sedlovou střechou. Chuchelná, ležící v malebném údolí a obklopená lesy, splňovala 

všechny předpoklady pro vybudování mysliveckého hospodářství, a tím i naplnění 

panských loveckých vášní. Proto se nedivme, že Lichnovští ke staré budově zámku 

postavili r. 1853 další objekt, zvaný Dům kavalírů, který měl hlavně sloužit k ubytování 

zámeckých hostů. Tato architektonická změna nebyla jedinou. V době, kdy Karel Max 

Lichnovský žil se svoji ženou v Chuchelné, tj. v době před 1. světovou válkou a během ní, 

zahájil generální opravu a přestavbu staré budovy. Tu zvedlo jedno patro, změnil i vzhled 

mladší budovy, vystavěl skleníky, prádelnu, rozšířil park, který nechal obehnat zdí z 

červených cihel. Prostě zámek a jeho okolí přeměnil na lépe obyvatelný prostor. Zámecký 

park má dnes rozlohu 5,5 ha a jeho dnešní podoba vznikala někdy v polovině 19. století. 



 

Osázené dřeviny jsou většinou domácího původu. Za pozornost stojí rozložitý buk lesní 

červený, jehož kmen má ve výšce 1 m průměr 1,5 m. Kdysi zde Karel Max zřídil i růžovou 

zahradu. V sousedství byl založen ovocný sad a zeleninová zahrada[3]. 

Druhou významnou a neméně hodnotnou památkou obce je mauzoleum knížat 

Lichnovských. Jedná se o kapli sv. Kříže s hrobkou rodiny knížat Lichnovských, která: se 

nachází v parku u návesního rybníka ve středu obce. Kaple je náročnější romantizující 

centrální stavbou z režného cihelného zdiva, která je neomítnuta. Má osmibokou centrální 

dispozici se čtyřmi vedlejšími pravoúhlými prostorami (oltářní prostor a předsíň) v 

hlavních osách a s jednou, válcovou, se šnekem ve vedlejší ose. Patrovou stavbu s 

emporami kryje jehlanová střecha z pálených tašek. Nad vchodem je umístěn znak 

Lichnovských[3].  

 

3.7 Plochy pro bydlení 

 

Podle územního plánu se v obci Chuchelná vyskytují tři druhy ploch pro bydlení: 

individuální rodinné bydlení, sociální bydlení a hromadné bydlení s integrací veřejných 

služeb. 

Individuální rodinné bydlení je určeno pro bydlení trvalé i dočasné, výstavbu 

samostatných rodinných domků a dále přístaveb k rodinným domkům stávajícím a 

s možností rozšiřovat zařízení občanské vybavenosti pouze jako vestavěná do obytných 

domků. Tato zařízení nesmí narušovat trvalé bydlení. Tam, kde by byl přístavbou narušen 

celkový charakter stavby a její hmotová kompozice, se povoluje přístavba s rovnou 

střechou a to za předpokladu odborného posouzení dokumentace architektem. 

Sociální bydlení je určeno pro bydlení trvalé v bytech, zřízených v těsném 

sousedství obecního úřadu. Součástí plochy pro sociální bydlení může být užitková 

zahrada. Nutno zachovat současný průběh potoka a inženýrských sítí. Funkčním využitím 

této plochy je bydlení starších občanů s pečovatelskou službou. 

Hromadné bydlení s integrací veřejných služeb a zeleně je určeno pro bydlení trvalé 

i dočasné v bytových domech do tří nadzemních podlaží a minimálně šesti byty v jednom 

bytovém domě. Součástí ploch pro toto hromadné bydlení je veřejně přístupná obytná 

zeleň  



 

Funkčním využitím této plochy je výstavba bytových domů, obytné ulice, vestavěné 

občanské vybavenosti, parkovací plochy pro osobní auta, obytná zeleň veřejně přístupná a 

hřiště pro hry dětí a dospělých. 

 

3.8 Sportovní areály a zařízení 

 

Sportování v dobách před 2. světovou válkou nepatřilo k příliš rozšířené činnosti obyvatel 

obce a nejsou o ní v dostupných písemnostech detailnější zprávy. Sportovalo se 

příležitostně, přičemž se povětšinou hrála kopaná. K obnovení sportovní činnosti došlo po 

roce 1945, kdy byla ustavena sokolská organizace. Sokol se svým fotbalovým oddílem 

vstoupil do mistrovských soutěží v roce 1948. V letech 1949 – 1953 však klub hrál pod 

hlavičkou místní továrny a teprve toho roku došlo k jeho opětovnému osamostatnění a 

přejmenování na TJ Spartak. V 50. a 60. letech hrálo prvé mužstvo fotbalového oddílu v 

okresní soutěži hlučínského a později opavského okresu. Několikrát se v sezónách podařilo 

postavit i náhradní B tým, jenž hrával v nejnižších soutěžích. Naopak dorostenci jsou vždy 

zálohou prvního týmu a hráčské zkušenosti získávají ve svých dorosteneckých soutěžích. 

Úspěchy fotbalistů byly střídavé. Teprve v ročníku 1968/9 postoupilo 1. mužstvo do 

krajské soutěže – 1. B třídy, v níž odehrálo pět sezón a v roce 1974 opět sestoupilo do 

okresního přeboru. Dnes Spartak hraje ve Slezské župě opět 1. B třídu[3]. 

Koncem 50. let se činnost tělovýchovné jednoty rozšiřuje o novou sportovní 

aktivitu, zájmovou tělesnou výchovu, která byla dlouhou dobu druhou nejmasovější 

složkou tělovýchovné jednoty. K této široké masovosti přispívaly pravidelné spartakiády, 

ale i zájmová gymnastika dětí a žen[3].  

Na přelomu 60. a 70. let pracoval ve Spartaku také silný a aktivní oddíl tělesně 

postižených sportovců – paraplegiků, z nichž několik získalo i tituly mistrů Evropy v lehké 

atletice. Po vybudování centra v Hrabyni v polovině 70. let však přešli všichni členové do 

tamní tělovýchovné organizace TJ Meta Hrabyně. V 80. letech občané založili oddíl 

odbíjené a tenisový a v posledních letech se zdárně rozvíjí turistika, která je oblíbena mezi 

mládeží a střední generací[3].  

Sportovní aktivity občanů Chuchelné si nelze představit bez sportovních zařízení. 

Samozřejmě prioritu má fotbalové hřiště, díky mnoha přestavbám dobře udržované. 

Základní přestavba započala v roce 1969 výstavbou nové klubovny se šatnami sportovců a 

sociálním zařízením[3]. 



 

V roce 1980 bylo vybudováno antukové volejbalové hřiště a o dva roky později i 

dva antukové kurty. Na místě těchto kurtů vystavěla tělovýchovná jednota v letech 1955 -

1958 kluziště s elektrickým osvětlením. Zápal, který měli tehdejší sportovci při jeho 

výstavbě vydržel jen krátkou dobu. Po několika letech provozu bez údržby a také vlivem 

počasí areál zchátral. Nastoupila jeho likvidace[3]. 

V polovině 80. let se výbor Spartaku rozhodl pustit do generálních oprav 

fotbalového hřiště, od meliorace po zatravnění hrací plochy, což trval několik let, takže 

práce skončily až v roce 1987. Na tuto opravu hrací ploch pak navázala stavba tribuny pro 

sto sedících diváků a dílčí úpravy ochozů[3]. 

 

3.9 Zemědělské areály 

 

Zemědělství patřilo v Chuchelné k základním zdrojům obživy. Po konfiskaci 

Lichnovských majetků a jeho převodu do státních rukou jej spravovala Zeměproduktiva. 

Počátkem 50. let lesy převzala správa státních lesů a zemědělskou půdu nově vznikající 

státní statky[3]. 

Jelikož základem tohoto nového hospodaření byly majetky Lichnovských a na nich 

relativně dobře prosperující statek, situace v zemědělství se poměrně rychle zlepšovala, 

zvláště když se nemuselo investovat do nákladných staveb a rekonstrukcí hospodářských 

objektů, protože ty již v 2. polovině 19. století postavili Lichnovští a to v takovém 

progresívním stylu, že vyhovují do dnešních dnů. Ovšem uzavřením tohoto statku po roce 

1990, neudržováním a zvyšujícími se nároky na tyto areály se postupem času stal 

„brownfieldem“. Dnes je z jeho početných budov využívána pouze jedna a to pro sezónní 

uskladnění obilí v době žní (z důvodů větší produktivity). Během zbylého roku tuto 

budovu využívá místní podnikatel pro zaparkování své techniky[3].  

Druhým areálem, který byl vybudován komunistickou érou, byly objekty pro chov 

prasat a krav na jihozápadním okraji obce. Areál byl po rozpuštění zemědělského družstva 

v roce 1990 nevyužit a chátral. Byl ještě v horším stavu než původní statek vybudovaný 

Lichnovskými. A už od svého počátku uzavření byl černou kaňkou na jinak velice pěkném 

vzhledu obce, proto byl v roce 2007 zbořen. Provedla se rekultivace zasaženého území a 

dnes se čeká na konečnou úpravu a zasíťování pro nové rodinné domky[3]. 

 



 

3.10 Průmyslová výroba a podnikatelské aktivity 

 

Průmyslovou výrobu v obci zastupuje vlastně továrna na výrobu plastů a drobní 

živnostníci. Továrna, která byla založena Lichnovskými, prošla za svou dobu různými 

modernizacemi a několikrát také kompletní změnu výroby. Dalo by se říct, že pokaždé 

obratem o 180°. Původní provoz v továrně byl na zpracování lnu. Během druhé světové 

války byla továrna přepracována na výrobu zbraní a výbušnin. Po válce se v továrně zřídila 

provazárna, která byla majiteli znázorněna a přesunuta do sousední vesnice Bolatice. 

Objekt přešel do správy národního podniku, který v továrně zbudoval lisovnu nových hmot 

(plastů). Tento provoz se, ač s menšími finančními problémy, drží dodnes[3].  

V obci se po roce 1990, kdy se začali vracet drobní živnostníci, vystřídalo mnoho 

provozů, některé zdárně fungují dodnes, i když na jiném místě než původně nebo svůj 

podnik přemístili do větších měst jako je např. Opava a Ostrava. Jedním z největších a 

prosperujících podniků lze zmínit ISOTRU, který svou základnu sice přemístil mimo obec, 

přesto ale stále zaměstnává nemalé procento občanů Chuchelné. Za zmínku stojí dvě menší 

kovoobráběcí firmy. Dále zde najdeme podnikatelské aktivity, které doplňují základní 

požadavky občanů, jako např. potraviny, truhlářství, restaurace, čalounictví, tesařství, 

kominictví, instalatéry, nákladní a autobusovou dopravu, stavební a zemní práce a mnoho 

dalších[3]. 

Při zmínce o továrně, která zaměstnává přibližně 30% občanů obce, je třeba zmínit 

také státní podnik, rehabilitační ústav Hrabyně – detašované pracoviště Chuchelná, který 

opět nemalým podílem zvedá zaměstnanost v obci. Jedná se zhruba o 15% práce 

schopných občanů[3]. 

 

3.11 Plochy zeleně 

 

Plocha zeleně plnící funkci rekreační se dá rozdělit do tří celků, na plochy veřejně 

přístupné (zeleň veřejná), na plochy veřejně nepřístupné (zeleň zahrad individuální 

zástavby) a na plochy pro veřejnost omezeně přístupné (zeleň vyhrazená). 

 

 



 

3.11.1 Zeleň veřejná 

 

Zahrnuje parky, menší parkově upravené plochy, zeleň dětských hřišť a zeleň veřejných 

prostranství, historické zahrady, zeleň u obytné zástavby, zeleň významných veřejných 

budov, a pomníků, zeleň na náměstích, rekreační lesy a lesoparky, parkoviště. 

Pokud budeme postupovat od okraje obce a začneme příjezdovými cestami do 

obce, tak všechny jako většina cest II. a nižších cest v ČR je lemována alejemi stromů. 

Všechny tyto aleje u příjezdových cest jsou dnes ve špatném stavu a zasloužily by si 

pravidelný prořez, pokud k odstranění špatných stromů nenapomohlo počasí, nebo 

následnou výsadbu nových zdravých stromů. Příjezdová cesta od Píště je lemována 

vzrostlými a starými topoly po obou stranách v délce 800 m (což je vzdálenost od hranice 

obce po začínající les), zbylé tři cesty (od Bolatic, Strahovic a Krzanowic) jsou osazeny 

ovocnými stromy, konkrétně třešněmi v délce 3km (vzdálenost od hranice obce po les, 

vzdálenost od hranice obce po hranici katastru, vzdálenost od hranice obce po hranici s 

Polskem.  

Další veřejnou zelení, která stojí za zmínku je zeleň v obecním parku, kde jsou 

vysázeny dnes už vzrostlé stromy (cca 100leté), např. lípa velkolistá, habr obecný, javor 

mleč, jírovec maďal, dub letní, buk lesní, atd. Park je z jižní strany obklopen remízkou, 

která je z 80% složena ze stromů lípy srdčité, z 20% buku lesního a okraje jsou lemovány 

keřovou zelení (lískou obecnou, ptačím zobem, ostružiníkem křovitým, atd.).  

Nedaleko tohoto parku podél ulice Mírové se rozprostírá malá remízka, stejného 

stromového a keřového složení jako remízka na jižní straně obecního parku. 

Také je třeba uvést park v rehabilitačním ústavu. V parku převládají naše domácí 

dřeviny, vytvářející velmi malebné skupiny – lípa srdčitá, javory mléč a klen, buk lesní aj. 

Z vzácnějších exotů uveďme aspoň jinan dvoulaločný, jalovec kanadský, paořech 

jasanolistý, tulipánovník tulipáno¬květý, ořešák černý, dub americký, v pěti variantách 

zerav západní, hortensii latnatou, červenolistou ruj vlasatou, mamotu, tamaryšek aj. 

Jedinou veřejnou zelení, které není parkového charakteru a nachází se v centru obce 

je kaštanové stromořadí v délce 300 m na ulici Komenského a nově zbudovaná zeleň na 

místním hřbitově. Jde o 4-leté stromy Javoru Klen a skupinku stromu Zeravů Západních. 

 

 

 



 

3.11.2 Zeleň vyhrazená 

 

Jedná se o zeleň v plochách občanského vybavení, zeleň výrobních a skladovacích areálů a 

ploch technické infrastruktury, zeleň komerčních rekreačních objektů, zeleň ve sportovně 

rekreačních areálech a areálech volného času. 

Největší zelení tohoto typu je zeleň v areálu ZŠ, kde největší mírou je ovocný sad 

složený z jabloní, hrušní a švestek. Každá z těchto odrůd zaplňuje areál v poměru 1/3 

z celkového počtu 70 stromů. V areálu se také nachází dřeviny okrasné a náletové, jedním 

z nejvíce rozšířené náletové dřevina je Bříza Bradavičnatá. Z okrasných dřevin se zde 

objevuje už několikrát zmíněny Zerav Západní a různé druhy Dřišťálu. 

Další a poslední zmínka o zeleni v obci bude v areálu místní TJ, kde z jižní strany 

je areál lemován již zmíněnou remízkou a ze severní strany je břeh areálu osázen Modříny 

a Smrčky. Donedávna byl areál předělen mezi hlavním a náhradním hřištěm alejí topolů. 

 

3.12 Vodoteče 

 

Celou obcí od západu k východu prochází potok „Zbojnička“, který byl asi jedním 

z hlavních podnětů pro zbudování osady, statku, zámku a pozdi obce na tomto místě. Potok 

pramení v místních lesích, je na něj napojen rybník v obecním parku a dále v obecní části 

Resta se vlévá postupně do tří rybníků, nakonec pokračuje dále do Polska, kde se napojí na 

řeku Odru. Do potoka je dodnes napojena veřejná kanalizace, která před vyústěním do 

zmíněného toku projde zemními filtry pro dočištění. Jedná se o klidný tok, který nemá 

tendenci se za silných dešťů vylívat, pouze ve své nejnižší části v Restě hrozí vylitím a 

zvedá spodní vody. 

Již zmíněný rybník v obecním parku, který byl zbudován jako relaxační místo pro 

místního knížete, byl postupem času přebudován na hasičskou nádrž. V dnešní době se 

rybníku opět vrátila funkce relaxační. 

Rybníky v Restě byly zbudovány jako důmyslné dočištění odpadních vod a to pro 

jistotu, že by zemní filtry nezachytily úplně vše. Prví dva rybníky, které jsou odděleny 

pouze hrází, se nachází na začátku obecní části. Druhý rybník je také využíván místní 

organizaci rybářů pro chov ryb. Do tohoto rybníku se vlévá „Bělský potok“ Stejným 

způsobem je využíván také poslední dočišťovací rybník na konci Resty.   

 



 

3.13 Doprava 

 

3.13.1 Silniční síť 

 

Hlavní komunikací, která prochází obcí je silnice II. třídy č. 466. Tato silnice směřuje 

z jedné strany k obci Strahovice a na druhou stranu k obci Píšť. Další významnou 

komunikací v obci je mezinárodní silnice č. 917, která pokračuje do obce Krzanowice. 

Poslední komunikací vhodnou k zásobování a obsluze obce je silnice III. třídy směr 

Bolatice. 

 

3.13.2 Železniční síť 

 

Do obce přijíždí železniční trať ze směru Opava a Hlučín přes přestupní stanici 

v Kravařích. Železniční síť byla do obce zbudována už koncem 19. stol. V této době 

železnice spojovala Opavu a polský Ratiborz. Jezdil zde vlak přes Polsko až do Mnichova. 

Kromě osobní dopravy trať využívaly také vlaky nákladní, které zásobovaly zdejší továrnu. 

Dnes je v Chuchelné konečná stanice a trať už je využívána pouze pro osobní dopravu. 

Vlaky zde jezdí co hodinu a jako na jedné z prvních tratí zde jezdí modernizované vlaky 

Regionova. 

 

3.13.3 Autobusová doprava 

 

Co se týče autobusové dopravy, Chuchelná leží na hranici dvou dopravců a proto také 

autobusová doprava má zde dostatek linek. Lze využít linek č. 72, které jezdí přes Píšť do 

Hlučína a dále pak do Ostravy. Dále pak linky č. 254 a 255, kterými lze dojed do Opavy.  

 

3.13.4 Pěší a cyklistické trasy 

 

Obcí prochází 2 turistické trasy, modrá a žlutá a 2 cyklotrasy. Jedna z cyklotras v obci 

přímo začíná, jedná se o trasu č. 6096 z Kozmic do Chuchelné, v Chuchelné trasa začíná 

na hraničním přechodu s Polskem. Druhá, třídou na stejné úrovni, ale svou délkou a 

názvem významnější je „Prajzká cesta“ č. 6092 z Opavy do Píště. Modrá turistická trasa 



 

procházející obcí vede ze Sudic do Hlučína, významnou zastávkou na trase je technická 

památka „Opevnění Darkovičky“. Žlutá turistická trasa z Chuchelné do Šilheřovic. 

 

3.14 Technická infrastruktura 

 

3.14.1 Zásobování vodou 

 

Dalo by se říct, že obec je zásobována vodou ze dvou zdrojů, ovšem významný pro obec je 

pouze jeden a to jsou podzemní prameny u obce Bělá, jižně od Chuchelné. Z tohoto 

pramenu je voda přečerpávána na nejvyšší místo v okolí a to je kopec nazývaný Lysý Vrch 

(296 m. n. m.). Z tohoto místa je vodovod rozveden do celé obce samospádem. Většina 

vodovodu je provedena v PVC, místy se může ještě najít původní vedení a to v litině. 

Všichni obyvatelé v obci jsou napojeni na místní vodovod. Majitelem a správcem místního 

vodovodu je SMVaK. Druhý zdroj je v severozápadní části katastru a je jím zásobována 

pouze místní továrna. 

 

3.14.2 Odvádění a likvidace odpadních vod 

 

Na rozdíl od vodovodu, kanalizaci vlastní spravuje obec. Kanalizace se řídí kanalizačním 

řádem a podle toho se také spravuje. V obci je rozvedena jednotná kanalizace, ale 

momentálně se pracuje na projektu oddílné kanalizace. Veškeré nemovitosti v obci jsou 

odkanalizováni do místní kanalizace. Délka místní kanalizace je 8,2 km většina je 

provedena z betonových tvarovek, ovšem během oprav jsou původní tvarovky 

vyměňovány za tvarovky z PVC. Vyměněných tvarovek je cca 5% z celkové délky. 

Odpadní voda je předčišťována v septicích u jednotlivých objektů, částečně přečištěná 

voda se stahuje do místního potoku „Zbojnička“, který se vlévá do biologických rybníků. 

Tyto rybníky mají fungovat jako biologicko-přírodní septik a z nich voda přepadem 

pokračuje dál jako již výše vzpomenutý potok. 

 

 

 



 

3.14.3 Plynofikace 

 

Plynofikace obce byla vytvořena jako společné dílo 7 obcí, jednalo se o projekt „Sdružení 

obcí Hlučínska, plyn sever“. V rámci této akce byly zbudovány 2 regulační stanice, jedna 

z těchto stanic se nachází v severní části katastrálního území Chuchelná. V této stanici je 

plyn regulován z vysokého tlaku na středo-tlak, který je rozveden po celé obci a poté dále 

pokračuje do obce Bělá. V rámci tohoto projektu je zokruhováno všech 7 obcí. Rozvedení 

plynu v obci bylo provedeno v roce 1998. Po dokončení plynofikační sítě byla prodána 

RWE. 

 

3.14.4 Zásobování elektrickou energií 

 

Vlastníkem místního rozvodu elektrické energie je ČEZ Distribuce a.s., tento podnik také 

zpravuje obecní síť. 90% rozvodu elektrické energie je proveden vzduchem, zbylá část je 

vedena v zemi. Místní síť je napojena přes 5 trafostanic, které jsou rozmístěny okolo obce. 

 

3.14.5 Telekomunikační síť 

 

Telekomunikační síť je zrekonstruována během plynofikace v roce 1998. V této době došlo 

k uložení původních kabelů do země. Telekomunikační síť je rozvedena po celé obci. 

V obci fungovaly do nedávna dvě telefonní budky, dnes je s rozmachem mobilních 

telefonů v provozu už pouze jedna. Vlastníkem sítě je Telefonica O2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Řešení územní studie 

 

4.1 Popis a charakteristika centra obce Chuchelná 

 

Většina obcí a měst lze rozdělit několika způsoby, v této práci bylo území rozděleno na 

užší a širší centrum. Pro lepší pochopení a vyjádření slouží výkres č. 002 „Situace širších 

vztahů – vyznačení centra“, ve kterém graficky vyznačeno širší a užší centrum obce 

Chuchelná. Pokud začneme od okraje obce, narazíme na širší centrum, do tohoto území se 

dostává veškerá občanská vybavenost a dopravní infrastruktura. Co se týče užšího centra, 

to už ohraničuje mnohonásobně menší část, ve které se stále vyskytuje velké procento 

občanské vybavenosti a částečně i dopravní infrastruktura, svého zástupce zde ztratilo 

vlakové nádraží a z občanské vybavenosti vypadla ZaMŠ. Jinak nám zde zůstal KD, OÚ, 

kostel, park, NS a ZS. 

Vyznačené užší centrum je obyvateli také tak vnímáno, je tomu tak asi protože 

v těsné blízkosti je vyzděná zeď ohraničující rehabilitační ústav (zámek, o kterém se již 

výše pojednává), jednu z původních staveb na tomto území. A druhým důležitým 

důvodem, proč je toto místo tak vnímáno bude, protože tímto územím prochází ulice 

Komenského, která je nejfrekventovanější komunikací v obci. Není tím myšleno vysokou 

mírou dopravního ruchu, ale jako místo s vysokým počtem pohybu pěších a cyklistů. 

Důvodem vyššího pohybu osob je zapříčiněno několika faktory. Hlavním faktorem 

je rehabilitační ústav, protože při leteckém pohledu na obec je patrné, že území rozděluje 

na dvě poloviny. Na jedné straně území s rodinnými domky, kde bydlí 70% obyvatel obce 

a na druhé straně, kde se vyskytuje důležitá občanská vybavenost, jako je ZaMŠ, ZS a NS. 

Kromě občanské vybavenosti se na pomyslné druhé straně vyskytují nejdůležitější 

autobusové zastávky a vlakové nádrží. Tyto zmiňované důvody jsou opodstatněné pouze 

ve všední dny. Přes víkend je největším lákadlem, které zvedá počet obyvatel vyskytujících 

se na tomto území, kostel a nádherný park, který je odkazem již zmíněného knížecího 

rodu. 

Dalším důvodem proč vlastně v minulosti první vystavěné budovy, objekty a 

zámky byly vystavěny zde, a ne o pár set metrů dál, je procházející potok, v té době 

hlavním zdrojem vody. 

 



 

4.2 Posouzení území 

 

Po vstřebání požadavků z obce, konzultaci s vedoucím a nahlédnutí do katastrální mapy 

vyplynuly dvě možné cesty pro další postup v práci. Z těchto procesů následně vznikly i 

navržené varianty. Varianta I. je vytvoření úplně nového centra obce a varianta II. je 

revitalizace stávajícího historicky podloženého centra obce. 

Pro variantu I. si řešení práce vynutilo území bývalého státního statku, dnes již 

v soukromých rukách se sousedními pozemky. Jedním ze sousedních pozemků je 

zemědělská plocha o rozloze 8490 m2
 a z druhé strany tohoto statku (v dnešní době se 

jedná o „brownfield“) je zástavba 5 rodinných domů, které budou zachovány a začleněny 

do území. Jeden z domů je solitérní, zbytek je vystavěn v řetězové zástavbě. Na území 

„brownfieldu“ je několik historických budov z r. 1849 a svým vzhledem (režným zdivem) 

připomínají historii tohoto území. Ve východní části území je neudržovaný sad, v dnešní 

době už obsahuje malé procento z původního počtu stromů. Podél celého tohoto území se 

z jižní strany line plotová zeď místního rehabilitačního ústavu. Co se týče majetkoprávních 

vztahů velká část území, tj. zemědělská plocha a celý statek je ve vlastnictví soukromé 

společnosti, parcely pod rodinnými domy a v jejich těsné blízkosti jsou v majetku 

soukromých osob, pouze již zmíněný sad je ve vlastnictví obce. 

 Ve variantě II. se návrh zaměřil na stávající centrum. Rozsah úprav v území byl 

dosti ovlivněn zástavbou, jak historickou, zde jde o mauzoleum a KD, tak zástavbou 

novodobou. Novodobou zástavbou je myšlen 14 let starý kostel, který svým možná, až 

výstředním vzhledem bylo důležité důmyslně propojit s historickou zástavbou. Návrh této 

varianty se rozprostírá na území o velikosti cca 27 000 m2. Z poloviny se jedná o obecní 

park a obecní zahrady, plocha zahrad není nijak využívána. Podnětem pro vytvoření 

návrhu v této lokalitě byl nevyhovující, možná až katastrofální stav stávajícího obecního 

úřadu a neupravených ploch v okolí úřadu a naproti kostela. V případě pozdější realizace 

bude nutno odstranit některé objekty a vykoupit pozemky, které jsou ve vlastnictví 

soukromých osob. Většina pozemků je ale ve vlastnictví obecního úřadu.  

 Pro detailnější rozpracování byla vybrána varianta II. Důvodů pro zpracování je 

hned několik, velký podíl na tom má, že zvolené území se nachází v užším centru obce, je 

zde historický podklad pro centrum. Toto území je již určitým způsobem jako centrum 

vnímáno a v podvědomí zažito. Pro variantu II. je nakloněn také fakt, že je v blízkosti 

obecní park, kostel, mauzoleum a zde stávající radnice. 



 

4.3 Varianty návrhu 

4.3.1 Varianta I. 

 

ÚS revitalizace centra obce Chuchelná s návrhem nové radnice se v prvním variantě 

zabývá řešením vytvoření nového centra na jiném místě, než je dnešní stávající úřad. Při 

výběru lokality bylo přihlíženo k neupravenosti vybraného území. V části, která byla 

zvolena k řešení nového centra, je volný prostor a to umožňuje více řešení. Sousední 

plocha (plocha bývalého statku), která je v soukromých rukou a je trnem v oku celé obce, 

byla zahrnuta k řešení této varianty. Účelem celého tohoto území bude ve východní části 

v budoucnu vytvořit stavební místa, kterých je v obci nedostatek, střed bude plnit funkci 

občanské vybavenosti s možností drobného podnikání bez rušivých vlivů. Dvě stavby 

v této části budou zachovány a zrekonstruovány. V západní části bude vystavěno nové 

centrum obce s novou radnicí, toto místo má dobré napojení na dopravní obslužnost, 

v blízkosti je vlakové nádraží a zastávka autobusů. Mezi části reprezentativní a části 

drobného podnikání budou zachovány rodinné domy s individuálním bydlením. Tato zóna 

je od nové radnice oddělena novou parkovou výsadbou. 

V této fázi dokumentace nebyly provedeny žádné průzkumy o území. Co se týče 

napojení na dopravní infrastrukturu, návrh počítá s napojením ve třech místech a to na ulici 

Komenského, Křížkova a Petra Bezruče. Napojení, vzhledem k rozsahu území, bude 

provedeno jednotlivě pro každý druh zástavby zvlášť. Pro nově zřízená stavební místa 

bude preferováno napojení na ulici Komenského, pro stávající rodinné domy, stávající 

objekty a nově zbudovaný objekt občanského vybavení bude napojení řešeno z ulice 

Křížkova a vystavěné nové centrum obce (náměstí a nová radnice) bude napojeno na ulici 

Petra Bezruče. 

Na území bude zbudováno 18 stavebních míst, objekty na těchto parcelách budou 

navrženy dle regulativů obce, konečný vzhled a velikost domů bude individuální dle 

představ konečného zákazníka. Podlahová plocha první zrekonstruované budovy, která 

bude určena pro občanskou vybavenost a lehký průmysl bez rušivých vlivů je cca 3000 m2, 

jedná se o historickou budovu, ve které vzhledem k vysokým stropům bude vybudováno 

druhé patro. Tato budova se nachází v severní části vymezeného území podél ulice 

Křížkova. Podlahová plocha druhé historické budovy, která bude mít obdobnou funkci, je 

cca 1700 m2, v této budově bude také zbudováno druhé patro ze stejných důvodů jako 

v předchozí budově. Druhá, historicky a vzhledově významná budova, se nachází na druhé 



 

straně území, na jihu a je vystavěna podél zdi rehabilitačního ústavu. Podlahová plocha 

nově zbudované budovy bude taky cca 1700 m2. Nově vytvořená budova pro občanskou 

vybavenost nebo nějaké podnikatelské činnosti s nerušivými vlivy na okolí bude vystavěna 

mezi těmi již zmíněnými historickými budovami a bude vyplňovat tento volný prostor. Pro 

tyto 3 objekty je zřízeno centrální parkoviště s kapacitou 50 parkovacích míst. U každé 

budovy je poté navrženo další parkovací stání. Objekt nové radnice se rozprostírá na ploše 

1100 m2. Přilehlé náměstí s plochou pro parkovaní má velikost cca 2100 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 4 Grafický návrh varianty I. 



 

4.3.2 Varianta II. 

 

Ve druhé variantě bylo řešení zaměřeno na již historicky a v podvědomí obyvatel zažitého 

území centra obce. V tomto území šlo o vyplnění nevyužitého území v centru, nahrazení 

objektu stávajícího obecního úřadu novým a hlavně se muselo propojit vhodným 

způsobem stávající zástavbu. Poslední podmínka byla asi jedna z nejsložitějších, protože 

stávající zástavba (historická, s množstvím několika prvků z režného zdiva nebo celý 

objekt vystavěn z režného zdiva) se musela vhodným způsobem propojit se zánovním 14 

let starým kostelem. Tímto spojujícím prvkem by měla být budova nové radnice. Řešené 

území by se dalo rozdělit na dva větší celky a jedeno menší pomocné území. Těmi většími 

celky jsou prostor parku, do kterého se v rámci práce nebude zásadně zasahovat, pouze 

jsou zde navrhnuty menší úpravy s doplněním mobiliáře, také bude proveden prořez již 

nevyhovujících a nebezpečných vzrostlých stromů a dosazení stromů, které by měly 

opticky uzavírat druhý vytvořený prostor náměstí s objektem nové radnice. Tím menším 

doplňujícím celkem je nově zbudované dětské hřiště, které se nachází ve východní části 

řešeného území vedle obecního parku.  

 Ve druhé variantě také nebyly provedeny žádné průzkumy území. Technická 

infrastruktura na tomto území nebyla měněna, do výkresu vodohospodářského již byl 

zahrnut návrh oddílné kanalizace. Tento návrh byl získán od soukromé projekční 

kanceláře. Napojení objektu nové radnice bude proveden na ulice Mírova a K. M. L. podle 

druhu média. 

 Na řešeném území ve variantě II. byl vystavěn pouze jeden objekt a to objekt nové 

radnice, který má podlahovou plochu cca 2600 m2. V objektu bude 1.NP kromě střední 

části (ve které je reprezentativní vstup do prostor úřadu a sálu) přepuštěno občanskému 

vybavení a k obchodním účelům. 2.NP je rozděleno na 3 části v levé části při pohledu 

z náměstí je věnováno 3 bytům ve střední části je navržen sál určen pro svatební účely a 

účely reprezentace obce. V pravé části jsou navrženy kanceláře a zázemí úřadu. Před 

objektem nové radnice je navrženo náměstí o rozloze cca 1500 m2, náměstí je vystavěno 

jako tzv. „tvrdší prostředí“, aby kontrovalo sousedícímu parku. Park je spíše přírodní 

(„měkčí prostředí“), má rozlohu cca 9,6 ha. Na tomto území se v rámci práce zasahovalo 

pouze do zpevněných ploch, měnil se směr a rozložení chodníků, podél ulice K. M. L. bylo 

navrženo parkoviště s 15 parkovacími místy a 1 pro hendikepované občany. V rámci 

revitalizace centra byl v parku proveden prořez některých vzrostlých stromů, které začínaly 

být nebezpečné, a došlo k dosazení nových stromů v celém území. Nejvíce stromů bylo 



 

vysazeno mezi kostelem, mauzoleem a ulicí Mírová z důvodů optického uzavření prostorů 

náměstí. Další již zmiňovanou části bylo navržení dětského hřiště za objektem obchodního 

střediska, hřiště bude vystavěno na ploše cca 580 m2. Aby bylo hřiště odděleno od 

sousedního sportoviště (tenisových kurtu), je zde navržen zelený pás s výsadbou nových 

stromů. Tato zeleň by měla uzavírat také park, jehož součástí by se mělo stát také dětské 

hřiště. Doposud nezmiňovanou úpravou při revitalizaci centra obce je zbudovaná 

„promenáda“ na ulici K. M. L. podél plotové zdi RÚ. Aby „promenáda“ nebo širší chodník 

byly odděleny od komunikace nějakou zelení, bylo zapotřebí v návrhu posunout plotovou 

zeď o 6m do prostoru RÚ. V zeleném pásu je vysazena stromová alej, která je doplněna 

veřejným osvětlením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 5 Grafický návrh varianty II. 



 

4.4 Vyhodnocení variant návrhu 

 

V první variantě se dá pozvednout, že se upraví nevzhledné území, které je svým 

způsobem stále v centru obce. I když při pohledu na výkres č. 002 bude jasné, že území už 

v užším centru není. Je stále obklopeno ostatní zástavbou, a tudíž není na okraji zástavby. 

Vzhledem k velikosti obce se dá říct, že cokoli, co není na okraji zástavby, je v centru 

obce. Neupravené území, které se během posledních 20 let stalo „brownfieldem“ by jen 

uvítalo nějaký návrh na jeho revitalizaci. Pro toto území je velké pozitivum prostor, který 

je v místě návrhu náměstím a novou radnicí, není totiž žádná zástavba a na opačné straně 

řešeného území dnes také není žádná zástavba. Jedná se o zemědělskou plochu 

nevýrazného rozměru pro zemědělství, ale v opačném případě výraznou plochu pro 

zástavbu určenou pro bydlení. Prostřední část návrhu byla svým způsobem pozitivní 

vzhledem k historickým objektům, které v případě vhodného přebudování a zachování 

režného zdivy připomínaly historii, která se na tomto území utvářela několik stovek let. 

Velkým negativem ve variantě I. je, že území nemá historický podklad ani není 

zaznamenáno v podvědomí lidí jako centrum obce. 

 Pro druhou variantu hrají jako pozitiva všechny zmíněné negativa ve variantě I. 

Toto území má svou historii podloženou už několik 100 let jako centrum nejdříve osady a 

poté vesnice. Je zažité podvědomí lidí, kteří zde chodí na úřad a neumí si novou radnici 

představit na jiném místě než v této lokalitě. Dalším plusem pro tuto variantu je obecní 

park, kostel, mauzoleum a KD sousedící s vyčleněným územím pro variantu II. 

V některých částech pozitivem, v jiných negativem, může být pozdější projekt k realizaci, 

který bude muset zpracovávat zkušený architekt. Tato osoba nebude mít lehkou úlohu, aby 

propojil stávající historickou zástavbu s novým kostelem. Tím propojovacím prvkem by 

dle návrhu měl být objekt nové radnice. Při návrhu varianty II. byla doplněna občanská 

vybavenost o občany tolik vyžadované dětské hřiště, což je opět plus pro tento návrh.  

Při vyhodnocování variant by se druhému návrhu asi nedalo skoro nic vytknout.

 Proto pro další zpracování byla vybrána varianta II. Velkou míru na tento výběr měl 

historický význam území, zažití a cítění území občany jako centrum bez jakéhokoli 

stavebního vzdělání nebo nahlédnutí do různých analýz. Dispoziční řešení v území 

neumožňuje velkou variabilitu a možnost rozmachu při návrhu, proto byla po náročných 

konzultacích se zadavatelem a vedoucím zvolena dispozice návrhu tak jak jí můžeme vidět 

ve výkrese č. 009 – širší urbanistické vztahy. 



 

4.5 Dopravní řešení – varianta II. 

 

Součástí návrhu varianty II. je také návrh dopravního řešení, tento návrh se skládá ze dvou 

výkresů, jedním je schéma organizace dopravy č. 011 a výkres stavebních úprav 

v dopravním řešení č. 012. V této variantě návrhu došlo k mírnému napřímení ulice Mírová 

oproti stávajícímu stavu. Napřímením je myšleno srovnání kolmosti vůči křížící ulici K. 

M. L. Toto napřímení nám vytvořilo učebnicovou křižovatku tvaru T. Šířka obou místních 

komunikací je 11 m. Na těchto místních komunikacích je všude navržen obousměrný 

provoz se dvěma jízdními pruhy. Povrch komunikace na ulici K. M. L. zůstane stávající, 

na ulici Mírová bude proveden svršek z živičných materiálů. V rámci dopravního řešení 

bylo upraveno parkoviště s kolmým stáním na ulici Mírová, došlo zde k navýšení počtu 

parkovacích míst na 17 a 1 parkovací místo pro hendikepované. Rozměry parkovacího 

stání je 2,5 na 5 m a stání pro hendikepované je 3,5 na 5 m. Dále bylo vytvořeno nové 

parkoviště s kolmým parkovacím stáním k ulici K. M. L. s počtem 15 a 1 parkovacím 

stáním pro hendikepované. Tyto dvě zmiňované parkoviště jsou jako dlouhodobé stání. 

Počet parkovacích míst je navržen dle normy ČSN 736110 Projektování místních 

komunikací. Parkovací místa budou vytvořena z odlišného materiálu oproti místní 

komunikaci, a tedy bude použita zámková dlažba. 

 Součástí dopravního návrhu byl také návrh náměstí. Náměstí je řešeno jako pěší 

zóna, začátek je označen značkou IP27a a konec IP27b. Na náměstí je zvolen jednosměrný 

provoz. Jsou zde vytvořeny parkovací místa pro krátkodobé stání v počtu 9 a 1 

parkovacího místa pro hendikepované občany. V rámci jízdního pruhu je vytvořeno 

podélné krátkodobé stání pro zásobování. Jízdní pruh a místa pro parkování budou 

vzhledem ke stejné výškové úrovni s celým náměstím provedena v odlišné dlažbě. Na 

náměstí a na komunikaci procházející náměstím budou použity dlažební kostky, které 

budou doplněny vhodnou dlažbou na reflexní pásy a umělé vodící linie. Aby byla zvýšena 

bezpečnost nevidomých a slabozrakých občanů, bude podél komunikace procházející 

náměstí proveden z obou stran varovný pás, který bude doplněn bezpečnostními sloupky. 

 Dne 5. 10. 2010 mezi 8,00 a 9,00 hodinou průzkum intenzity provozu na křižovatce 

ulic K. M. L. a Mírová. Výsledek intenzity provozu je zahrnut do následující tabulky. 

 

 

 



 

Nákladní automobil 3x 

Autobus 2x 

Osobní automobil 58x 

Motocykl 5x 

 

Tab. 1 Intenzita provozu na křižovatce ulice K. M. L. a ulice Mírová ze dne 5. 10. 2010 

 

 Výsledkem průzkumu je návrh na snížení rychlosti v této lokalitě a to vytvořením 

zóny s omezenou rychlostí do 30 km/h (značka IP25a a IP25b), aby bylo zaručení dodržení 

této rychlosti je na ulici Mírová doplněna značka IP25a o značku Z12 vodorovného 

značení. V rámci území se nijak nemění přednost v jízdě na řešené křižovatce, křižovatka 

je doplněna o 3 přechody pro chodce. Přechody jsou vzhledem k velké šířce komunikace 

osazeny dopravními ostrůvky. 

  V rámci dopravního řešení je řešené území uzpůsobeno pro pohyb osob se 

sníženou viditelností nebo úplnou ztrátou zraku. V dané lokalitě jsou navrženy varovné 

pásy, umělé vodící linie a pomocné prvky. 

 

4.6 Inženýrské sítě – varianta II. 

 

V návrhu varianty II. není žádným způsobem zasahováno do stávajících sítí. Nejsou 

prováděny přeložky, ani rušení jakéhokoli veden. Nově zřízený objekt nové radnice bude 

napojen přípojky dle druhu sítě na ulici Mírovou a K. M. L. Přípojky odstraněných objektů 

z řešeného území budou zaslepeny. 

 Zásobování vodou v tomto území zůstane nezměněno, tak jak bylo řečeno 

v předchozím odstavci. Zdrojem vody jsou podzemní prameny u obce Bělá, které zásobují 

obec pomocí přečerpávací stanice na „Lysém vrchu“. Na řešeném území bude nově 

připojen objekt nové radnice a to z ulice Mírová, dále bude z tohoto vodovodního řádu 

napojen vodní prvek na náměstí, který se taktéž napojí přípojkou na ulici Mírovou. 

Dimenze přípojky vyplývá z výpočtu spotřeby vody v objektu nové radnice. 

 Odkanalizování řešeného území je v návrhu vyřešeno oddílnou kanalizací. Stávající 

kanalizace je doplněna o návrh tlakové splaškové kanalizace dle nejmenované projekční 

kanceláře. Proto stávající kanalizační síť, která je ve vlastnictví obce bude přebudována 

z jednotné na pouze dešťovou kanalizaci. Nově zřízený objekt radnice bude napojen na 



 

splaškovou kanalizaci z ulice K. M. L. Dimenze přípojky splaškové kanalizace vyplývá 

z výpočtu při návrhu odkanalizování objektu nové radnice. Část dešťové vody ze střechy 

objektu bude svedena do potoku „Zbojnička“, druhá část spolu s odkanalizováním 

z náměstí a přepadem z vodního prvku na náměstí je odvedena a napojena přes ulici 

Mírovou taktéž do již zmíněného potoka. Výpočet a návrh dle nomogramu „Průtočné 

kapacity trubek PRAGMA při plném průtoku“, viz tabulka č. 2, která vychází z výkresu č. 

017. 

 

Tab. 2 Návrh dešťové kanalizace 

  

PLOCHA 
(ha) 

SOUČ. 
ODTOKU 

INTENZITA 
DEŠTĚ 
(l/ha) 

PRŮTOK 
Q 

PRŮMĚR 
POTRUBÍ 

PVC 

SPÁD 
(%) 

ODVODŇOVACÍ ŽLAB Č.1 0,335 0,8 130 34,84 250 0,5 

ODVODŇOVACÍ ŽLAB Č.2 0,384 0,6 130 29,952 250 0,5 

ODVODŇOVACÍ ŽLAB Č.3 0,192 0,6 130 14,976 200 0,5 

KANALIZA ČNÍ VPUSŤ - GAJGR Č.1 0,149 0,9 130 17,433 200 0,5 

KANALIZA ČNÍ VPUSŤ - GAJGR Č.2 0,149 0,9 130 17,433 200 0,5 

KANALIZA ČNÍ VPUSŤ - GAJGR Č.3 0,371 0,9 130 43,407 315 0,5 

KANALIZA ČNÍ VPUSŤ - GAJGR Č.4 0,371 0,9 130 43,407 315 0,5 

KANALIZA ČNÍ VPUSŤ - GAJGR Č.5 0,222 0,9 130 25,974 250 0,5 

KANALIZA ČNÍ VPUSŤ - GAJGR Č.6 0,222 0,9 130 25,974 250 0,5 

DVORNÍ VPUSŤ Č.1 0,076 0,6 130 5,928 160 0,5 

DVORNÍ VPUSŤ Č.2 0,116 0,6 130 9,048 160 0,5 

DVORNÍ VPUSŤ Č.3 0,159 0,6 130 12,402 200 0,5 

DVORNÍ VPUSŤ Č.4 0,112 0,6 130 8,736 160 0,5 

DVORNÍ VPUSŤ Č.5 0,063 0,6 130 4,914 160 0,5 

DVORNÍ VPUSŤ Č.6 0,049 0,6 130 3,822 160 0,5 

DVORNÍ VPUSŤ Č.7 0,139 0,6 130 10,842 160 0,5 

DVORNÍ VPUSŤ Č.8 0,095 0,6 130 7,41 160 0,5 

SOUČTY PRŮTOKŮ 

  

PRŮTOK 
Q 

PRŮMĚR 
POTRUBÍ 

PVC 

SPÁD 
(%) 

KV G Č.2 + KV G Č.3 60,84 315 0,5 

KV G Č.4 + KV G Č.5 69,381 315 0,5 

KV G Č.2 + KV G Č.3 + KV G Č.4 +KV G Č.5 165,061 315 3 

KV G Č.1 + DV Č.1 23,361 250 0,5 

KV G Č.1 + DV Č.1 +DV Č.2 32,409 250 0,5 

KV G Č.1 + DV Č.1 +DV Č.2 +DV Č.3 44,811 315 0,5 

OŽ Č.3 + DV Č.8 22,386 250 0,5 

OŽ Č.3 + DV Č.8 + OŽ Č.2 + DV Č.7 63,18 315 0,5 

DV Č.5 + DV Č.6 8,736 160 0,5 

KV Č.6 + DV Č.5 + DV Č.6 + DV Č.7 + OŽ Č.2 + DV Č.8 + OŽ Č.3 + DV Č.3 + 
DV Č.2 + KV Č.1 + DV Č.1 

142,701 315 3 



 

 Plynofikační síť je rozvedena po celé obci, v řešeném území prochází oběma již 

zmíněnými ulicemi a to v profilu DN 63, středo-tlak. Objekt nové radnice bude napojen do 

sítě v místě stávající přípojky pro objekt obecního úřadu a to z ulice Mírová. Dimenze 

přípojky plynu je navržena v rámci řešení plynofikace nové radnice. 

 V řešeném území se nahází velice hustá síť elektrického vedení, ve východní části 

lokality je vystavěna trafostanice. Nově zbudovaný objekt bude připojen do sítě 

elektrického vedení z ulice Mírová.  

 Veřejné osvětlení na náměstí bude provedeno lampami parkového typu MODUS 

AURIS 70W v počtu 9 kusů. Toto osvětlení bude napojeno síť veřejného osvětlení obce. 

Taktéž bude provedeno osvětlení v nově vzniklém zeleném pásu podél ulice K. M. L. a to 

v počtu 11 kusů. Osvětlení v parku, které je nedostačující bude také doplněno stejným 

typem svítidel v počtu 20 kusů, napojení bude provedeno také na veřejné osvětlení obce. 

Přesné rozmístění svítidel nalezneme ve výkrese č. 016. 

 

4.7 Návrh zeleně – varianta II. 

 

Návrh zeleně jde rozdělit do třech území, na území náměstí s okolím nové radnice, na 

území parku a na území podél ulice K. M. L. Podél již zmíněné ulice vznikl dle návrhu 

nový zelený pás šířky 4,4 m. Tento pás se line podél komunikace v délce 260m, v tomto 

pásu je vysázená alej stromů Javoru Klen, pod alejemi stromů je vysázeno travní osivo pro 

parkové úpravy.  

 Na území parku a okolí kostela, kde byl potřeba provést prořez již nevhodných a 

pro občany nebezpečných stromů, je navrhnuto nejvíce stromů, co do počtu, tak do 

rozmanitosti druhů. Vzhledem k již několikrát probíhajícímu prořezu je území takřka bez 

stromů, a aby mohlo nadále využívat názvu park, bylo zapotřebí v návrhu se zelení 

nešetřit. Jsou zde vysázeny stromy a keře jako např. Lípa Srdčitá, Javor Babyka, Zerav 

západní, Dřišťál Thunbergův a Tavolník van Houteův. V celém území parku, v okolí 

kostela a v okolí dětského hřiště je taktéž pod stromy a keři vysázeno travní osivo pro 

parkové účely. Většina stromů byla navržena mezi kostelem a ulici Mírová a to aby 

uzavřely náměstí a oddělily ho od parkové části. Původní zpevněné plochy v parku byly 

nahrazeny novými a doplněny o nové. Důvodem vzniku nových a přebudování starých 

chodníků v parku bylo nedodržováním stávajícího systému cestiček. Jedním z důvodů 



 

vytvoření nových cest bylo zbudování dětského hřiště ve východní části parku a propojení 

parku se sportovním areálem TJ Spartak Chuchelná. 

 Na území náměstí byl navržen Javor Klen, aby doplnil nově vzniklou alej stromů, a 

centrálním prvkem bude Jabloň Purpurová, tyto stromy budou opatřeny ve spodní části a 

do výšky 1,5 metrů opatřeny okrasnou mříží. Tato mříž bude navazovat výškově na okolní 

dlážděnou plochu. Za objektem nové radnice, kde vznikne nová zelená plocha, jsou 

navrženy stromy jako Lípa Srdčitá a Javor Babyka. 

 Přesný počet navržených stromů a keřů je uveden v tabulce č. 3 a rozmístění stromů 

a keřů je graficky znázorněn ve výkrese č. 010. Popis navržené zeleně je uveden v příloze 

této diplomové části. 

 

Název 
Místo 

Park a okolí 
(ks) 

Náměstí a 
okolí (ks) 

ulice K. M. L. (ks) 

Lípa Srdčitá 6 1 0 
Javor Babyka 11 2 0 
Javor Klen 0 6 17 
Jabloň Purpurová 0 1 0 
Zerav Západní 13 0 0 
Dřišťál Thunbergův 6 0 0 

Tavolník van Houteův 5 0 0 

41 10 17 68 ks 
 

Tab. 3 Počet a druh nově navržených stromů a keřů 

 

4.8 Návrh městského mobiliáře – varianta II. 

 

Tato kapitola je rozdělena obdobným způsobem jako předchozí, ale část parková bude 

rozdělena na park a dětské hřiště. V části parku je navrženo 6 ocelových leviček a 10 

dřevěno-ocelových košů. Dětské hřiště bude osazeno výrobky od firmy HRAS a to 

pískovištěm ze segmentů o rozměrech 3x3 m, dále herní sestavou „Krásná“ a sedací 

soupravou pro matky s dětmi. 

 V části náměstí bylo navrženo 6 ocelových laviček, které obklopují dominantu 

prostranství, a to Jabloň Purpurovou. Dva nerezové stojany na kola (pro 5 jízdních kol, 

dohromady tedy 10) jsou umístěny po bocích hlavního vchodu do objektu. Dřevěno-

ocelové koše jsou rozmístěny po celém náměstí, při vstupu na něj, v blízkosti již 



 

zmíněných laviček a na krajích parkovacího stání. Celkový počet je 8 kusů. 6 betonových 

květináčů spolu se 45 litinovými sloupky opticky uzavírají prostor náměstí a slouží jako 

bezpečnostní prvek pro slabozraké a občany se sníženou viditelností. Ochranné mříže 

stromů – Magnolia od firmy KARIM obepínají 5 stromů na náměstí a chrání je proti 

poškození. Jejich vzhled doplňuje esteticky celý návrh náměstí. 

 Podél ulice K. M. L. je rozmístěno 6 laviček a 8 košů. Všechny statky kromě již 

zmíněných mříží a prvků z dětského hřiště jsou od firmy 4city. Detailní popisy výrobků 

s fotografiemi jsou v příloze. 

 

4.9 Dispoziční řešení nové radnice 

 

Dispozice nové radnice byla navržena tak, aby splňovala nároky tří různých provozů. Tím 

nejdůležitějším je provoz administrativní, a to úřad. Součástí tohoto provozu je také 

reprezentativní sál. Druhým provozem v objektu je prostor provozoven, typ těchto 

provozoven byl volen tak, aby pozvednul důležitost objektu pro celou obec, proto byl 

v návrhu zamýšlen provoz kavárny, pošty a květinářství. Třetí neméně důležitou částí je 

část bytová. 

 Konstrukční řešení objektu bylo řešeno jako skeletový systém z monolitického 

železobetonu. Obvodové stěny jsou dozděny z cihelných bloků. Vnitřní rozdělení je děleno 

příčkami, taktéž z cihelných bloků. Postavení sloupů v příčném směru vytváří v objektu 

3trakt. Objekt je dvoupodlažní, ve střední části v prostoru sálu se zvýšenou stropní částí. 

Při pohledu z náměstí můžeme budovu rozdělit do 3 bloků. Každý tento blok má 

samostatný vchod. 

 Obě krajní křídla jsou v prvním nadzemním podlaží přepuštěna již výše zmíněným 

provozům kavárny, pošty a květinářství. Střed tohoto podlaží má mít reprezentativní 

význam a vzhledem k velikosti vstupní haly je zde také možnost uspořádání menších 

výstav nebo vystavení různých prezentací. Zbylá část střední části je navržena pro zázemí 

úřadu a celé budovy. V levé části druhého nadzemního podlaží jsou navrženy tři byty. Dva 

s rozdělením 3 + 1 a jeden s rozdělením 1 + 1. V pravém křídle tohoto patra je navržen 

úřad se sociálním zázemím a sklady. A ve střední části je zamýšlen sál, který je co se týče 

sociálního zařízení zcela samostatný, sál je doplněn kuchyňkou a sklady. Pro lepší 

pochopení dispozičního řešení slouží výkresy č. 013, 014 a 015. 

 



 

5. SWOT analýza 

 

SWOT analýza je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby spojené s řešeným projektem. S její pomocí je možné projekt 

komplexně vyhodnotit, nalézt problémy a nové možnosti. Je součástí strategického 

plánování. 

 Zpracovaná SWOT analýza hodnotí návrh, realizaci a možnost realizace této 

urbanistické studie. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- Položení území v centru obce 

- Zvýšení pracovní příležitosti 

- Zvýšení počtu parkovacích míst 

- Vybudování dětského hřiště 

- Oživení řešeného území 

- Vznik nového bydlení 

- Špatné řešení vzhledu nové radnice, 

nepropojení staré a nové zástavby 

- Negativní ohlasy občanů na změnu 

- Ničení mobiliáře (vandalismus) 

- Nezájem o prodejní plochy 

- Nedostatek financí, provedení pouze části 

návrhu 

Příležitosti Ohrožení 

- Nové pracovní příležitosti 

- Příchod nových podnikatelů 

- Využití dotací z EU 

- Rozšíření úřadu o další úřady 

- Změna územního plánu 

- Představení dlouhodobého plánu na vzhled 

a vývoj obce občanům 

- Přemístění úřadu do reprezentativních 

prostor 

- Zvýšení hladiny v blízkém potoku 

- Financování projektu 

- Neschválení projektu zastupitelstvem obce 

- Nevykoupení pozemků 

 

Tab. 4 SWOT analýza řešené urbanistické studie 

 

 

 

 

 

 



 

6. Orientační propočet 

 

Orientační rozpočet byl sestaven z více zdrojů. Většina ceny byla převzata z publikace 

ministerstva pro místní rozvoj „Vesnice – průměrné ceny dopravní a technické 

infrastruktury, aktualizace 2008“. Největší položka, kterou je cena za m3 obestavěného 

prostoru byla zjištěna na portálu „České stavební standardy“ a cena pozemku byla zjištěna 

porovnáním hodnot na stránkách realitních kanceláří s pozemky obdobného charakteru 

v dané oblasti. 

 Objemy a množství stavebních dílů byly zjištěny z jednotlivých výkresů a příloh 

této diplomové práce. 

 

Stavební díl MJ množství cena/MJ celkem (Kč) 

Výkup pozemků m2 1823 700   1 276 100   
Demolice stávajících objektů a úprava 
území m3 3023 100   302 300   

Výstavba nové radnice m3 6975 6 005   41 884 875   

Náměstí - pojízdná plocha m2 410 990   405 900   

Náměstí – pochozí plocha m2 1190 850   1 011 500   

Rekonstrukce ulice Mírová m2 1150 1 108   1 274 200   

Výstavba parkoviště m2 815 617   502 855   

Zpevněné plochy v parku m2 1800 850   1 530 000   

Přípojka - voda + šachta     24 210   24 210   

Přípojka - plyn + HUP do 10m 1 23 550   23 550   

Přípojka - elektrické vedení bm 4,5 2 960   13 320   

Kanalizace - dešťová bm 275 7 890   2 169 750   

Kanalizace - splašková bm 8,5 3 850   32 725   

Kanalizační šachty betonové ks 4 30 000   120 000   

Veřejné osvětlení bm 650 1 000   650 000   

Zeleň     134 550   134 550   

Mobiliář     171 000   171 000   

Mobiliář dětského hřiště     60 900   60 900   

51 587 735 Kč 
 

Tab. 5 Orientační propočet realizace návrhu 

 



 

7. Závěr 

 

V kapitole s označením 2. byly sepsány teoretická východiska, která byla důležitá pro 

zpracování diplomové práce. Jsou tam popsány pojmy jako např. ÚP, ÚS, urbanismus, 

občanská vybavenost atd., které se vyskytují v práci. Ty jsou detailně rozepsány, aby 

člověk nezasvěcený v této stavební oblasti mohl lépe porozumět celé práci. Dále se v této 

kapitole vyskytují jednotlivé požadavky na určité řešené oblasti v práci, např. obecné 

požadavky na využití území, typologické požadavky, atd. 

 V další kapitole, která se týká základních údajů řešené lokality, byla popsána celá 

obec, protože pro samotné návrhy byly vybrány dvě rozdílné lokality v obci. Kapitola 

začíná popisem obce, historie, jednotlivými druhy zástavby (bytová zástavba, průmyslové 

areály, zemědělské areály, atd.), zelení, dopravou a zakončuje technickou infrastrukturou. 

Tato kapitola má sloužit pro rychlejší orientaci v návrzích a jejich lepší pochopení. Čtenář 

by se měl díky této části práce částečně ztotožnit s výběrem lokalit a poté s výběrem 

lokality, která je detailněji zpracována. 

 Dalším větším celkem jsou samotné návrhy a zpracování vybraného návrhu. 

V rámci dalšího postupu ve vybrané lokalitě byla řešena doprava, zeleň, mobiliář, 

inženýrské sítě a bylo vypracováno dispoziční řešení jediného nového navrženého objektu 

v území (nová radnice). Dopravní řešení obnášelo doplnění dopravního značení, 

parkovacích míst v území a vytvoření pěší zóny na náměstí před novou radnicí. 

Podkapitola inženýrských sítí se zabývala vyřešením odvodnění objektu nové radnice a 

náměstí před objektem. Zbylé sítě zůstanou stávající, protože těch se nedotýká řešení 

v dané lokalitě. Výkres sítí (vodohospodářský výkres) byl doplněn o návrh oddílné 

kanalizace, který byl v daném území a v době zpracování diplomové práce již zpracován 

projekční kanceláří. Návrh zeleně a mobiliáře v dané lokalitě se týkal doplnění chybějící 

zeleně a mobiliáře v parku, taktéž návrhu nové zeleně a mobiliáře v navrženém náměstí a 

rozšířené ulici K.M.L. 

 V posledních dvou kapitolách byla vytvořena SWOT analýza pro řešení, případnou 

realizaci práce a dále byl vytvořen orientační propočet na realizaci této práce. 

 V práci byly vytvořeny po konzultaci s vedoucím dva návrhy, ty byly vyhodnoceny 

a poté byl detailněji rozpracován jeden z návrhu. Při vyhodnocení mělo velký význam 

vybrané území ve variantě II. a to že na tomto území již stojí stará budova obecního úřadu. 

Do této varianty návrhu hodně promlouvala historie území, park a jeden 



 

z nejvýznamnějších objektů obce (kostel). Vzhled objektu nebyl detailněji řešen z důvodu 

složitosti propojení novodobé architektury a historicky významných staveb v území. Práce 

byla vytvořena na podnět obce Chuchelná, měla by být zahrnuta do dlouhodobého plánu 

obce Chuchelná, jako vize pro zlepšení vzhledu území, lepší reprezentace obce a zázemí 

úřadu. Práce může sloužit pro představu občanům, jak by se měla obec dále zvelebovat a 

rozvíjet. 
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Malus x purpurea 

Jabloň purpurová 

 

Sortiment: u nás častěji pěstovaná dřevina 

Speciální použití: medonosná dřevina, umožňuje hnízdění ptactva, poskytuje potravu 

ptactva 

Olistění: listnaté, opadavé 

Výška: v rozmezí 2,5 - 3 m 

Šířka: v rozmezí 4 - 5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acer campestre 

Javor babyka 

 

Sortiment: u nás častěji pěstovaná dřevina 

Speciální použití: medonosná dřevina, odolnější solným posypům komunikací, umožňuje 

hnízdění ptactva, poskytuje potravu ptactva, doporučováno Svazem školkařů 

ČR, pionýrská dřevina, na navážky, na neplodné půdy, v protihlukových stěnách, v 

silničních a ulič. stromořadích 

Olistění: listnaté, opadavé 

Výška: v rozmezí 10 - 20 m 

Šířka: v rozmezí 6 - 10 m 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acer pseudoplatanus 

Javor klen 

 

Sortiment: u nás častěji pěstovaná dřevina 

Speciální použití: používá se na stromořadí, je často vysazován v podhorských oblastech, 

je nejvíce rozšířeným javorem v českých lesích, klen kolonizuje také opuštěné stavby 

Olistění: listnaté, opadavé 

Výška: až  40 m 

Šířka: v rozmezí 10 - 15 m 

 

 

 



 

Tilia cordata 

Lípa srdčitá – Lípa malolistá 

 

Sortiment: u nás častěji pěstovaná dřevina 

Speciální použití: používá se na stromořadí a parky, jsou příměsí různých typů suťových 

lesů,vyskytuje se na celém území, avšak v horách nad 900 m n.m. zcela chybí  

Olistění: listnaté, opadavé 

Výška: v rozmezí 30 a více m 

Šířka: v rozmezí 10 - 15 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Berberis thunbergii 

Dřišťál Thunbergův 

 

Sortiment: u nás častěji pěstovaná dřevina 

Speciální použití: medonosná dřevina, umožňuje hnízdění ptactva, poskytuje potravu 

ptactva, doporučováno Svazem školkařů ČR, jako půdní kryt, v protihlukových stěnách, v 

živých plotech stříhaných, v živých plotech volně rostoucích, ve skalkách 

Olistění: listnaté, opadavé 

Výška: v rozmezí 0,5 - 1 m 

Šířka: v rozmezí 0,5 - 1 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spiraea x vanhouttei 

Tavolník van Houteův 

 

Sortiment: u nás častěji pěstovaná dřevina 

Speciální použití: umožňuje hnízdění ptactva, doporučováno Svazem školkařů ČR, k 

rychlení květů (celé r. v nádobách), v protihlukových stěnách, v živých plotech 

stříhaných, v živých plotech volně rostoucích 

Olistění: listnaté, opadavé 

Výška: v rozmezí 1,5 - 2 m 

Šířka: v rozmezí 2,5 - 3 m 

 

 

 



 

Thuja occidentalis 

Zerav západní 

 

Sortiment: u nás častěji pěstovaná dřevina 

Speciální použití: vhodný do živých plotů, dále jako skupinovou výsadbu, zvládne také 

soliterní osazení 

Olistění: jehličnaté, neopadavé 

Výška: v rozmezí 3 – 6  m 

Šířka: v rozmezí 0,5 – 1,5 m 

 

 

 

 



 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

Územní studie revitalizace centra obce Chuchelná 

Planning Study of Chuchelna Center Revitalization 
 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Navržený mobiliář 
             

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                                        Bc. Jakub Fichna  

Vedoucí diplomové práce:                               Ing.arch. Jaroslav Sedlecký 

 

 

Ostrava 2010 



 

Parková lavička 

 

Vnější rozměry (V x Š x H): 900 x 1600 x 

840 mm 

Hmotnost: 47 kg 

Popis: Parková lavička, jedna 

z nejpoužívanějších, vysoká odolnost, 

moderní vzhled, sedák a opěradla (hranolek 

60 x 40 mm), povrchová úprava komaxit 

RAL 9007. 

 

 

 

 

Odpadkový koš 

 

Vnější rozměry (V x Š x H): 790 x 380 x 380 mm 

Objem: 65 l 

Popis: Odpadkový koš dřevo-kov venkovní, 

kovový koš obložený dřevem s vyjímatelnou 

pozinkovou vložkou, povrchová úprava dřeva – 

moření, povrchová úprava konstrukce komaxit 

RAL 9007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stojan na kola 

 

Vnější rozměry (Š x H): 1250 x 210 mm 

Hmotnost: 14 kg 

Popis: Stojan na kola k zabetonování (pro 5 stání), stojany jsou vyrobeny z tuhých profilů, 

stojany jsou připraveny ke kotvení 

k zemi, nebo přibetonování do země 

(podle přání jsou dodávány 

koncovky). 

 

 

 

 

 

 

Betonový květináč 

 

Vnější rozměry (V x Š x H): 400 x 1200 x 400 mm 

Hmotnost: 176 kg 

Popis: Betonový květináč tryskaný nebo vymývaný, tento květináč je vhodný k osázení 

květinami, trvalkami, okrasnými 

stromky a keři, květník je kompletně 

mrazuvzdorný a může být trvale 

umístěn v exteriéru celý rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Litinový sloupek 

 

Rozměr (V): 1045 mm 

Hmotnost: 27 kg 

Popis: Litinový sloupek válcový je určen k oddělení pěší zóny, chodníků, 

parkovišť a podobných ploch, je výborným doplňkem ke všem dlažbám, 

sloupek je bez povrchové úpravy. 

 

 

 

 

Ochranné mříže 

 

Rozměr (Ø , V): 1190 a 990 mm, 1500mm 

Hmotnost: 42 kg 

Popis: Ochranná mříž stromů (model Magnolia) je 

provedena z litiny, rám mříže je z kovu, povrchová 

úprava konstrukce je zinek a prášková barva, spojovací 

materiály jsou z nerezu. 

 

 

 

 

 



 

Dětské hřiště 

 

Vybavení dětského hřiště je sestaveno z herní sestavy „Krásná“ a sedací soupravy pro 

matky s dětmi. 

 

Herní sestava „Krásná“ 

 

Popis: Je vhodná od 3 – 4 let, je sestavena ze čtyřboké věře se sedlovou střechou, výška 

podesty 140 cm, nerez skluzavky „standard“, nerez šplhací tyčí s madly a šikmého 

síťového výstupu, 

sestava musí být 

osazena na tlumícím 

povrchu dle ČSN 

EN 1177. 

 

 

 

 

 

 

Sedací souprava pro matky s dětmi 

 

Popis: Prostorná souprava pro skupinu dospělých a různě velké děti. Profilované desky 

lavice z impregnovaných SM desek, dvojnásobná povrchová úprava (máčení+lazura). 

Žárově zinkovaný podstavec. Pro pevné zabudování. 
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Severo východní pohled na 

území řešené ve variant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severozápadní pohled na 

území řešené ve variant

– budova bývalého kravínu

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na budovu bývalého 

kravínu a st

byl zahrnut do 

variantě I.

 

 

 

 

 

 

Severo východní pohled na 

řešené ve variantě I. 

Severozápadní pohled na 

řešené ve variantě I. 

budova bývalého kravínu 

Pohled na budovu bývalého 

kravínu a střed areálu, který 

byl zahrnut do řešení ve 

variantě I. 



 

 

Západní pohled na sad 

„dolinu“, 

zahrnut p

I. (místo pro z

radnice a nového centra 

obce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled do parku, který 

byl souč

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na ulici 

K.M.Lichnovského, která 

byla sou

varianty II.

 

 

 

 

Západní pohled na sad 

„dolinu“, který byl 

zahrnut při řešení varianty 

I. (místo pro zřízení nové 

radnice a nového centra 

Pohled do parku, který 

byl součástí varianty II. 

Pohled na ulici 

K.M.Lichnovského, která 

byla součástí návrhu 

varianty II. 



 

 

 

 

 

 

 

Pohled na ulici Mírova 

od za

území varianty II.

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na mauzoleum 

knížat Lichnovských, 

mauzoleum se nachází 

v řešeném parku a je 

zahrnuto do varianty II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na ulici Mírova 

od začátku řešeného 

území varianty II. 

Pohled na mauzoleum 

knížat Lichnovských, 

mauzoleum se nachází 

řešeném parku a je 

zahrnuto do varianty II. 



 

 

 

Pohled od kostela

území, ve kterém je 

navrženo nám

radnice (varianta II.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na kostel p

území, které bylo 

zvoleno pro nám

novou radnici ve 

variantě

 

 

 

 

 

Pohled na KD 

z křižovatky ulic 

K.M.Lichnovského a 

Petra Bezru

 

 

 

 

 

Pohled od kostela na 

území, ve kterém je 

navrženo náměstí a nová 

radnice (varianta II.) 

Pohled na kostel přes 

území, které bylo 

zvoleno pro náměstí a 

novou radnici ve 

variantě II. 

Pohled na KD 

řižovatky ulic 

K.M.Lichnovského a 

Petra Bezruče. 
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Pohled na celé řešené území – denní snímek 

 

 

Pohled náměstí, objektu a kostel – denní snímek 



 

 

Pohled na náměstí, řešený objekt a ulici K.M.Lichnovského – denní snímek  

 

 

Pohled na celé řešené území – noční snímek 

 



 

 

Pohled na náměstí, řešený objekt, kostel a ulici Mírovou – noční snímek 

 

 

Pohled na náměstí a řešený objekt – noční snímek 

 



 

 

Pohled na ulici K.M.Lichnovského – noční snímek 

 

 

Pohled na náměstí, kostel, řešený objekt a nový vstup do RÚ – noční snímek 


