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Anotace 

Diplomová práce řeší využití území v lokalitě Pod Štandlem ve Frýdku - Místku formou 

Územní studie v souladu se schváleným Územním plánem Statutárního města Frýdek - 

Místek.  

 

 V úvodní části je popsána problematika získaná prohlídkou lokality, podmínky 

určené schváleným Územním plánem a teoretická východiska. V další části je řešeno 

urbanistické a stavebně technické řešení vlastní zástavby. Důležitý aspekt zde hraje 

technická a dopravní infrastruktura se vzájemnou návazností a funkčním propojením. 

Požadovaný kritériem je rovněž začlenění navrženého řešení do stávající zástavby a okolí. 

Diplomová práce obsahuje dvě varianty řešení. V obou z nich je řešena zástavba na 

pozemcích určených pro bydlení a pozemcích s využitím plochy pro drobnou řemeslnou 

výrobu.  

  

Annotation 

This thesis deals with land use in the locality “Pod Štandlem” in Frýdek – Místek by 

Regional study in accordance with the approved Plan of the city Frýdek - Mistek. 

 

The first part describes the problems with area, the conditions of an approved land plan and 

theoretical basis. The second part solved urban planning and engineering solutions of 

design development. An important aspect is a utilities and traffic infrastructure with 

functional connections. The required is also proposed integrating solutions into existing 

architecture and surrounding. The Diploma thesis contains two versions. Both of them deal 

with development on parcels design for housing and parcels for small industrial area. 
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1 Úvod  

 

1.1 Předmět diplomové práce 

 

Obsah diplomové práce bude vypracovaný jako návrh Územní studie zástavby lokality 

„Příborská“ ve Frýdku – Místku. Toto zpracování bude plně v souladu se schváleným 

Územním plánem města Frýdek – Místek. Návrh studie bude respektovat poznatky získané 

při rozboru území a jeho nejbližšího okolí. V rámci plnohodnotného zpracování budou 

zohledňovány charakteristiky, požadavky a potřeby obce Frýdek – Místek. Bude přísně 

dbáno na dodržování zájmových hodnot jednotlivých parcel. 

 

 V úvodu bude proveden rozbor stávající lokality, na který bude plně navazovat 

návrh zástavby, navazující dopravní a technická infrastruktura, spolu s jejich nezbytnou 

součástí. Ve svém návrhu budu dbát na jedinečnost, originalitu a funkčnost, která se 

projeví při samotném uvedení do provozu. Ve své práci se také pokusím dosáhnout 

komplexního a efektivního způsobu využití parcel ve formě, na kterou budou propočítány 

náklady na realizaci stavby, včetně již zmíněné infrastruktury. 

 

 Složení diplomové práce obsahuje část textovou a část výkresovou (grafickou). 

Textová část, nacházející se za úvodem, se zamýšlí nad mými zvolenými možnostmi, jak 

nejlépe využít kladných parametrů území a naopak, jakým hodnotám bychom se měli při 

řešení vyvarovat. Celkem ve své práci prezentuji dvě varianty řešení, které se opírají o 

znalosti získané z publikací a jiné odborné literatury.  Vlastní textová část je rozčleněna na 

kapitoly a podkapitoly, to vše dle desetinného třídění. Její umístění je zvoleno mezi 

Úvodem a Závěrem práce. Názvy kapitol a jejich dalších členění je uvedeno v Obsahu 

práce, umístěného do samotného počátku vypracování. Ve výkresové části můžeme nalézt 

grafické znázornění jednotlivých variant, jejich seznam je uveden v seznamu výkresové 

části obsahu diplomové práce. Rovněž zde budou zpracovány vizualizace řešení, pro lepší 

vyjádření zamýšlených možností.  

 

 

 

 



 

 

2 

 

1.2 Podklady k vypracování 

 

 Hlavními podklady, které jsem použil, pro řádné možnosti vypracování mi 

posloužil zejména Územní plán obce Frýdek – Místek, spolu se situaci širších vztahů 

vystihující návaznost obce na bezprostřední i vzdálené okolí. Cenné informace mi byly 

poskytnuty společností Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, stejně tak mi 

posloužilo vyjádření o vedení sítí od jednotlivých správců technické infrastruktury. 

K dispozici mi byla také katastrální mapa, ve které jsem vyznačil polohu dotčených parcel, 

jejich návaznost, majetkoprávní vztahy a infrastruktury vedené zadanou lokalitou. 

 

 Ve své práci jsem se řídil zákony, vyhláškami a normami. Jeden z nejdůležitějších 

z nich byl Zákon o územní plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí 

vyhlášky. Jako podklad mi dále posloužila vyhláška č. 137/1998 Sb. ve znění vyhlášky č. 

491/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláška č. 369/2001 Sb. 

v platném znění vyhlášky č. 492/2006 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující užívaní staveb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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2 Rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1 Územní plán 

 

Dle zásad uvedených ve Stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. se zpracovává pro celé území 

obce, respektive pro veškeré plochy a pozemky, které se na území obce nacházejí. Jejím 

úkolem je stanovit ochranu hodnot území obce, rozvoj dotčeného území a infrastruktury, 

koncepci rozvoje území obce a její prostorové uspořádání.  

 

 Její fungování musí být spjato se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou 

územního rozvoje. Jeho schválená verze je nástrojem pro sloužící pro pořízení a vydání 

regulačního plánu obce, rozhodování v území a vydávání stavebního povolení.  

 

 O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce a to vždy z vlastního 

podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, právnické nebo fyzické osoby, která má 

vlastnická neb obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, či na návrh občana. 

 

2.2 Regulační plán 

 

Je základním nástrojem územního plánování obce. Vydávání regulačního plánu spolu s 

plánem územním je v plné kompetenci obce. Na základě řešeného území v regulačním 

plánu odpadá povinnost vydání územního rozhodnutí. 

 

 Jeho úkolem je stanovit podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, 

rozvoj životního prostředí a ochranu hodnot a charakteru území. Jeho vyhotovení je platné 

pro rozhodování v území. 

 

 Pro zpracování regulačního plánu se stává závazný územní plán. Obec v územním 

plánu vymezí plochu a stanoví, zda bude v tomto území stanoven regulační plán. Tedy, že 

v této ploše se nebude vydávat územní rozhodnutí. Tento plán však nenahrazuje územní 

rozhodnutí v nezastavěném území. 
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 Regulační plán vždy schvaluje obec. V územním plánu jsou stanoveny podmínky 

pro pořízení a vydání regulačního plánu. 

 

 Regulační plán se vydává z vlastního podnětu obce, na návrh orgánu veřejné 

správy, nebo na základě žádosti, většinou investora.  

 

2.3 Územně plánovací podklady 

 

Tvoří územně analytické podklady, zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní 

studie, které ověřují možnosti  

 

 Slouží pro zpracování nebo změnu zemně plánovací dokumentace. Pokud není tato 

dokumentace zpracována, slouží pro územní rozhodování a pro sledování vývoje a 

vyhodnocování stavu a možnosti rozvoje území. 

 

 Tyto podklady můžeme rozdělit na :  

• Urbanistickou studii 

• Územní prognóza 

• Územní generel 

• Územně technické podklady 

 

2.4 Územně analytické podklady 

 

Jsou jedním z hlavních nástrojů územního plánování. Zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj 

území. Jsou podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změnu a 

následnou aktualizaci. Dle nich se posuzuje vliv na životní prostředí a na udržitelný rozvoj. 

Slouží také jako podklad pro rozhodování stavebních úřadů v obcích, které nemají platný 

územní plán. Údaje o území se získávají na základě údajů o území, jejich průzkumů a 

statistických zjištění. 

 

 Údaje o území zahrnují zejména informace: 

• O stavu území 

• O právech, povinnostech a omezeních, která se na dané území vztahují 
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• O záměrech na provedení změn v území 

 

 Poskytovatelé údajů dodávají údaje zejména v digitální podobě a to v nejzazším 

možném termínu po jejich vzniku nebo nabytí. Poskytovateli mohou být : 

• Orgány veřejné správy 

• Vlastník dopravní nebo technické infrastruktury 

• Právnická osoba 

 

2.5 Územní rozhodnutí 

 

Toto rozhodnutí je závazné pro rozhodování umístění staveb nebo zařízení, jejich změny a 

jejich vliv na využití území a ochranu důležitých zájmů v území. Stavební úřad provede 

územní rozhodnutí ve vymezeném území pro navrhovaný účel. Stanovuje podmínky o 

ochraně veřejných zájmů v území a zabezpečuje harmonii se záměry územního plánování 

spolu s jeho cíli.  

 

 Zajišťuje ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, věcnou a 

časovou koordinaci a bere v aspekt požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a 

rozhoduje o námitkách účastníků řízení. 

 

 Při rozhodování o umístění stavby stavební povolení si stavební úřad může 

v jistých případech vyžádat podrobnější projektovou dokumentaci, či podrobnější 

podklady, a dle nich zahrnout další podmínky, které musí být zahrnuty ve stavebním 

povolení. 

 

 Územní rozhodnutí rozdělujeme na: 

• Rozhodnutí o umístění stavby 

• Rozhodnutí o využití území 

• Rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu 

• Rozhodnutí o stavební uzávěře 

• Rozhodnutí o scelování nebo rozdělování pozemků 
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2.6 Zastavěné území 

 

Takovéto území je vymezené územním plánem. Nemá-li obec takto vydefinované území, 

zastavěným územím se rozumí zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená 

v mapách evidence nemovitostí 

 

 Zastavěné území je určené parcelami, jejichž hranice je tvořena čárou vedenou po 

hranici parcely, popřípadě spojnicí lomových bodů stávajících hranic či bodů na těchto 

hranicích. Dle definice stavebního zákona lze pozemky v intravilánu zahrnout do skupiny 

zastavěného území. Výjimku tvoří vinice, chmelnice, pozemky zemědělské půdy, nebo 

pozemky sousedící k pozemkům v intravilánu.  

 

 Naproti nezastavěný pozemek je definováno jako území, které nelze zastavět na 

území obce, a které nemá vydaný územní plán. Takovým to pozemkem se myslí : 

• Pozemek veřejné zeleně a parku sloužící k obecnému užívání 

• Zemědělský pozemek v intravilánu, nebo sousedící zemědělské pozemky o 

výměře větší než 0,5 ha. Nezahrnují se zde však zahrady s menší výměrou 

než 0,1 ha a pozemky, které jsou součástí zastavěných stavebních pozemků. 

• V intravilánu lesní pozemek nebo sousedící lesní pozemky o výměře větší 

než 0,5 ha. 

  

2.7 Stavební pozemek 

 

Území (jeho část nebo soubor pozemků) určené svých charakterem k umístění stavby 

územním rozhodnutím nebo regulačním plánem.  

 

2.8 Pozemková parcela 

 

Poloha parcely je polohově a geometricky určena. Bývá vyobrazena v katastrální mapě 

spolu s číslem parcely. Každý pozemek nese údaje sloužící k jeho identifikaci. Takovýmito 

údaji jsou zejména příslušnost ke katastrálnímu území a parcelní číslo. 

 

 Součástí parcely bývají porosty na nich se vyskytující a ložiska nerostných surovin.  
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2.9 Veřejná infrastruktura 

 

Veřejnou infrastrukturou se myslí pozemky, stavby a zařízení jako je: 

• Dopravní infrastruktura (pozemní komunikace, železnice, vodní cesty, 

letiště a plochy a zařízení s tím související) 

• Technická infrastruktura (stavby, vedení a navazující technologická 

zařízení, kterými mohou být vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, 

stavby pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, 

produktovou a další) 

• Občanské vybavení (stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a 

výchovu, sociální a zdravotní služby, apod.) 

• Veřejné prostranství zřizované a užívané s úmyslem pro veřejný zájem. 

 

2.10 Výrobní průmyslová výroba 

 

Charakter budovy je určen především pro drobnou průmyslovou výrobu. Budova je určena 

výrobním prostorem (místností určenou pro výrobu). Umístění takovéto průmyslové 

výroby se většinou soustředí do průmyslového obvodu obce.  

 

 Jejich charakter musí vyhovovat typu technologického provozu, požadavkům 

výrobního procesu, vnitroareálové dopravy. Musí být splněny požadavky na požární 

bezpečnost a bezpečnost práce, bezpečnost technologického zařízení a hygienické 

požadavky.  Na pozemcích určených pro průmysl se nesmí umisťovat stavby pro bydlení. 

Přes něj nesmí vést veřejná komunikace, dálkové energetické a telekomunikační vedení, 

popřípadě veřejné vodovody a kanalizační stoky. 

 

 Takovéto stavby musí splňovat požadavky z urbanistického hlediska (soulad 

s územním plánem a jeho rozvojem, případné zřízení ochranného pásma po obvodě 

objektu, vyžaduje-li to typ provozu), požadavky zohledňující objemové, prostorové a 

dispoziční řešení, požadavky stavebně konstrukčních řešení, požární bezpečnosti, na 

vnitřní komunikace a vnitřní prostředí. 
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2.11 Rodinný dům 

 

Je stavba, která musí svým charakterem odpovídat požadavkům na rodinné bydlení, kde 

více než polovina podlahové plochy místností a prostorů musí být určena pro bydlení. 

Rodinný dům může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, jedno podlaží podzemní a 

podkroví. Počet samostatných bytů nesmí být větší než tři. 

 

 Pozemek učený pro stavbu rodinného domu musí tomu odpovídat svým 

charakterem, svými vlastnostmi, polohou, velikostí. Stavba rodinného domu musí být 

napojena na místní veřejný vodovod, kanalizaci, rozvod elektřiny, umožňují to dostatečně 

kapacity těchto sítí. Pokud kapacita veřejného vodovodu nedostačuje požadovaným 

potřebám, musí být přívod pitné vody zajištěn jiným způsobem. Pokud v místě chybí 

kanalizace, nebo její stávající kapacita neumožňuje připojení dalšího zařízení, stavba musí 

mít vlastní kanalizační zařízení (žumpa, domovní čistírna odpadních vod), které bude 

splňovat kapacitní a hygienické požadavky.  

 

2.12 Bytový dům 

 

Je svým charakterem stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Bytové domy 

obsahují čtyři nebo více bytů, které jsou přístupné z domovní komunikace se společným 

vstupem. Mezi základní výhody bytových domů patří příznivá ekonomická nenáročnost, 

vzhledem k poměru počtu obyvatel na jednotku plochu, technický a společenský standard. 

Nedostatek soukromí a ztráta bezprostředního styku s přírodou – to jsou základní body 

nevýhod. 
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3 Poznatky o obci 

 

3.1 Stručná charakteristika území obce 

 

Město Frýdek – Místek se nachází v severovýchodní části České Republiky. Město 

samotné se skládá celkem ze sedmi katastrálních území: Frýdek, Chlebovice, Lískovec u 

Frýdku – Místku, Lysůvky, Místek, Pánské Nové Dvory a Skalice u Frýdku – Místku a 37 

obcí. Městem zabírající plochu celkem 5 159,6 ha, přitéká ze severu řeka Ostravice 

přivádějící vodu z přehrady Šance. Její koryto ústící v jižní hranici dělí město na dvě části. 

Na východě od řeky se rozprostírají obce Frýdek, Lískovec a Skalice, na západní části od 

řeky můžeme naopak nalézt Chlebovice, Místek, Lysůvky.  

 

 Správní obvod obce s rozšířenou působností je ohraničen jinými správními obvody. 

Ostravsko zaujímá prostor na severu, na severovýchodě se nalézá Českým Těšínem a 

Havířov, Jablunkov a Třinec se rozprostírají za hranicí východní, na jihozápadě sousedí 

Frýdlantem nad Ostravicí a Frenštátem pod Radhoštěm a na západě s Kopřivnicí. 

 

 Znak města, její symbolika, je dílem RNDr. Viléma Kocycha. Město Frýdek – 

Místek má tento znak, čtvrcený štít, již od 12. 2. 1992. 

 

Obr.1 Znak obce Frýdek – Místek 

 

 

 Frýdek – Místek plní strategickou úlohu při vstupu do nedalekého pohoří Beskyd a 

úlohu obslužnou pro její blízké okolí zejména pro obyvatelům Ostravska. Ostrava, 
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historické centrum průmyslu spolu s obslužným a správním zázemím vyššího řádu naopak 

nabízí spektrum pracovních příležitostí lidem žijícím ve Frýdku - Místku. Mezi 

nejdůležitější funkce města Frýdku – Místku bych zahrnul funkci městskou (obytnou, 

obslužnou, správní a výrobní) a venkovskou.   

 

3.2 Historický vývoj obce Frýdek - Místek 

 

Jednotlivé části Frýdku – Místku se vyznačují svou vlastní historií. Část Frýdek založená 

v letech 1 327 – 1 333 nad řekou Ostravicí. V 15. stol. zde bylo významné centrum 

panského a hospodářského života. Rozvoj soukenictví a řemesel byl zaznamenán zejména 

na počátku 16. století. Pod Habsburskou moc město přešlo koncem 18. stol., německý 

kapitalismus spolu s rozvojem průmyslové výroby se projevil v 19. stol.. 

 

 Počátky zrodu Místku spadají do vlastnických práv olomouckých biskupů okolo 

roku 1 267. V období 13. a 14. stol. měl Místek několik vlastníků, v roce 1 400 byl 

zaznamenán jeho zánik, o 2 roky později zde vyrostlo město Newenstetil (Nové Město, 

Místko). Krásy města byly zničeny v letech 1 602 a 1 669 požáry, v roce 1 741 prusko-

rakouskou válkou. Následující časová období byla významná pro rozmach průmyslové 

výroby, textilu a řemesel. České matiční gymnázium bylo první samostatnou českou 

školou otevřenou v roce 1 895. 

  

3.3 Územní plán obce Frýdek - Místek 

 

Územní plán obce byl vydán 8. 12. 2008 a nabyl účinnosti k 1. 1. 2009. Pořizovatel tohoto 

územního plánu byl Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a 

stavebního řádu. Oprávněnými osobami pořizovatele byli jmenováni Ing. Petr Šabrňák, 

vedoucí odboru ÚRaSŘ spolu s Ing. arch. Zuzanou Břachovou, vedoucí oddělení. Územní 

plán se postupně skládá z textové a grafické části. 

 

3.4 Možnosti rozvoje obce 

 

Potenciál obce Frýdek – Místek lze nalézt v dobré dopravní dostupnosti, zejména díky 

silničnímu propojení s nedalekou Ostravou, či sousedními státy jakými jsou Polsko se 
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Slovenskem. Významnou roli hraje rovněž doprava železniční, která umožňuje rychlou 

přepravu osob a propojení podnikatelských aktivit. V blízkosti se nachází letiště 

umožňující mezinárodní dopravou, které ocení zejména zahraniční zaměstnavatelé. Mezi 

současné významné zaměstnavatele patří zejména textilní společnost Slezan Frýdek – 

Místek, a. s., ocelářská společnost Válcovna Plechu, a. s. a Nemocnice ve Frýdku – 

Místku. 

 

 Pro odpočinek se lze zvolit pěší turistiku nebo cykloturistiku s mnoha zajímavými 

přírodními místy, památkami a vyhlídkami, které se nabízí lidem s aktivní volbou relaxace. 

Pro letní koupání, rybaření či táboření je vhodná přehrada Olešná, Baška či Žermanická 

přehrada.  

 

 Milovníky historických a kulturních jistě zaujmou krásy frýdeckého zámku 

nabízející expozici Muzea Beskyd, gotické náměstí, barokní městské domy a kostely. 

 

3.5 Limity využití území 

 

Limity svým charakterem omezují změny v území a to z důvodu ochrany veřejných zájmů, 

popřípadě mohou být stanoveny na základě právních předpisů.  

 

 Limity využití území, které blokují nebo ztěžují vhodné využití některých lokalit 

ve městě Frýdek – Místek jsou: 

- zvláště chráněná území  

- evropsky významné lokality (Niva Morávky, Ostravice) 

- registrované významné krajinné prvky 

- ochranné pásmo lesa ve vzdálenosti 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkci 

lesa 

- památné stromy včetně ochranného pásma 

- městská památková zóna  

- nemovité kulturní památky 

- ochranná pásma hřbitovů ve vzdálenosti 100 m od hranice pozemku 

- ochranné pásmo velkokapacitního kravína 

- chráněná ložisková území 
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- chráněná ložiska nerostných surovin 

- dobývací prostory nerostných surovin 

- prognózní zdroje nerostných surovin 

- poddolovaná území 

- ochranné pásmo rychlostních komunikací R 56 – 100 m od přilehlého jízdního pásu 

- ochranná pásma silnic I. tř. I/48 a I/56 ve vzdálenosti 50 m od osy komunikace nebo 

přilehlého jízdního pásu mimo souvisle zastavěné území 

- rozhledové pole křižovatek silnic a místních komunikací I. a II. třídy 

- ochranná pásma železničních tratí 

- ochranná pásma vodních zdrojů 

- záplavová území vodních toků (řeka Ostravice, Olešná, Morávka) 

- ochranná pásma dálkových přivaděčů OOV 

- ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů (pro DN 500 včetně ve vzdálenosti 

1,5 m, nad DN 500 2,5 m) 

- ochranná pásma vedení VVN 220 kV stanovena 15 ti metry od krajního vodiče 

- ochranná pásma vedení VVN 110 kV stanovena 12 ti metry od krajního vodiče 

- ochranná pásma vedení vzdušných VN 22 kV určena vzdáleností 7 m od krajního 

vodiče 

- ochranná pásma vedení kabelového VN 22 kV 1 m od krajního vodiče 

- ochranná pásma stožárových trafostanic VN a NN 7 m od objektu 

- ochranná pásma zděných trafostanic VN a NN 2 m od objektu 

- ochranná pásma VVTL a VTL plynovodů 4 m od povrchu potrubí 

- ochranná pásma STL a NTL plynovodů 1 m od povrchu potrubí 

- bezpečnostní pásmo VVTL plynovodů 150 m do DN 500 od povrchu potrubí 

- bezpečnostní pásmo VTL plynovodů 40 m od povrchu potrubí pro DN nad 150, 20 m 

pro DN do 150 a 15 m pro DN do 100 m 

- ochranná pásma vysokotlakých regulačních stanic plynu 4 m od zařízení 

- bezpečnostní pásma vysokotlakých regulačních stanic plynu 20 m od zařízení 

- bezpečnostní vzdálenosti plynových sond (vrtů) ve vzdálenosti 150 m od souvislé 

obytné zástavby a objektů živočišné výroby 

- ochranná pásma tepelných rozvodů a předávacích stanic 2,5 m od okraje zařízení 

- ochranná pásma podzemních telekomunikačních vedení 1,5 m od krajního vedení 
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3.6 Geomorfologická struktura území 

 

3.6.1 Podloží 

Na území se nachází několik geomorfologických celků. Severní část je tvořena mírně 

zvlněnou Ostravskou pánví, střední část zaujímá významná Podbeskydská pahorkatina, 

jejichž pohoří začíná Frenštátem a pokračuje přes Frýdlant až řece Ostravice. Jih je tvořen 

Moravskoslezskými Beskydami a jihozápad Moravskou bránou. 

 

Obr.2 Geologická struktura území Frýdek – Místek 

 

Legenda:  

 - tercierní horniny (pískovec, břidlice)  

- - kvarter (hlíny, spraše, písky, štěrky) 

- - tercierní vulkanické horniny (čediče, tufy) 

- - mezozoické horniny (pískovec, jílovec) 

 

3.6.2 Ložiska 

V území se nachází množství nerostných surovin. Mezi významné patří zejména zemní 

plyn, jehož zásoby se těží do dnes. Na území se nachází také bodová naleziště této 

suroviny.  Druhou významnou surovinou jsou ložiska černého uhlí, která v mnoha 
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případech nezačala být ani dobývána. Těžba této suroviny je v této době ve všech 

případech registrovaných ložisek pozastavena.  

 

 Mnoha naleziště jsou pro tuto dobu chráněna ložiskovými územími, dobývacími a 

prognózními prostory. Z níže umístěné tabulky můžeme vyčíst, že velkým množstvím 

dobývacích prostorů jsou zasaženy obce Fryčovice, Paskov, Staříč a Sviadnov. 

 

Obr.3 Těžba nerostných surovin na území Frýdek – Místek 

 

 

3.6.3 Nestabilní území 

Sesuvným a poddolovaným územím je poznamenané velké množství obcí. Jejich charakter 

a způsob využití je těmito faktory do značné míry omezen. Z celkové správní plochy o 
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rozloze 48 030 ha spadá 5 258 ha do skupiny poddolovaného území, které se rozkládá 

spíše v severní části. Naopak jižní, část s plochou 1 675 m, podléhá sesuvům.  

 

 Významným ukazatelem této geologické nesoudržnosti je tzv. indikátor, jehož 

hodnoty vypovídají o podílu plochy poddolovaných a sesuvných území k celkové ploše 

jednotlivých obcí. Mezi obce s vysokým ukazatelem indikátoru se řadí Brušperk, 

Fryčovice, Paskov, Staříč a Sviadnov. 

 

Obr.4 Indikátor stability území Frýdku – Místku 
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3.7 Životní prostředí 

 

3.7.1 Ovzduší 

V posledních letech dochází i navzdory k příznivě blízké poloze na přírodní masivy 

k výraznému zhoršování stavu ovzduší. Mezi významné faktory mající nepříznivý vliv na 

kvalitu ovzduší jednoznačně patří vzrůstající doprava a množství lokálních topenišť mnoha 

domácností, které ještě nepřešly k šetrnějším způsobům vytápění (elektrická energie, plyn) 

díky jejím vzrůstajícím cenám. Z firem jsou významnými znečišťovateli společnosti Dalkia 

Česká republika a.s., Válcovny plechu a.s., či nedaleká Elektrárna Dětmarovice, kterou 

provozuje společnost ČEZ a.s.. Vlivy působící na hodnoty znečišťujících látek jsou 

zejména meteorologické podmínky, inverze, roční období a denní hodina měření. 

Z obecného hlediska platí, že změny prováděné v daném území se nemusí nutně projevit 

v zamýšleném území díky působením přírodních faktorů (vítr, tlak). 

 

 Na základě mezidobých měření v letech 1994 až 2000 byl zjištěn pokles emisí 

(tuhých znečišťujících látek), oxidu siřičitého a uhelnatého. Při posledním měření bylo 

zjištěno, že na 54 % území došlo k překročení ročního emisního limitu suspendovaných 

částic (prachu) PM 10 a na 53 % území byl překročen limit aromatických uhlovodíků - 

benzo(a)pyrenu (BaP). Výsledky také potvrdili, že obzvláště v jarních měsících dochází 

v oblastí silnic k resuspenzi – víření částic ze zemského povrchu, způsobované větrem či 

automobilovým průmyslem. 

 

3.7.2 Odpad 

Nejčastější negativní složkou na funkci životního prostředí bývá odpad ze stavební 

činnosti, odpad z ČOV a směsný komunální odpad. V rámci ekologického zpracovávání 

materiálu byly v poledních letech na většině území vyčleněny plochy umožňující separaci 

základních složek odděleného sběru (papír, plast, sklo) spolu s místy na uložení 

nebezpečného odpadu a železného šrotu. 

 

3.7.3 Zemědělství 

Správní obvod Frýdek – Místek registruje v návaznosti na CHKO Beskydy rostoucí podíl 

lesů.  Naopak malá rozloha krajiny je soustředěnou na oblast zemědělskou, která je tvořena 

dle údajů ČSÚ (k datu 30. 6. 2008) celkovými 22 596 ha, což je tedy asi 47 % z celkové 
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správní oblasti. Zemědělské oblasti jsou z velké části tvořeny především trvale travnatými 

porosty, ornou půdou, zahradami a ovocnými sady. 

 

 Tuto půdu z hlediska její bonity lze rozdělit do pěti tříd ochrany. Do první třídy 

jsou zařazeny půdní oblasti s největší kvalitou, naproti tomu třída pátá nevykazuje 

významné hodnoty. 

 

 V rámci dlouhodobého pozorování v letech 2001 až 2008 byl zaznamenán úbytek 

zemědělské půdy spolu s většími nároky na vzrůstající zástavbu, dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

 

3.7.4 Lesnatost 

Lesy rozdělujeme do dvou přírodních lesních oblastí v rámci řešené správní oblasti. První 

z nich je Podbeskydská pahorkatina a druhá Moravskoslezské Beskydy. 

 

 Lesnatost správní oblasti Frýdek – Místek převyšuje průměr celostátní a průměr 

Moravskoslezského kraje. Lesy lze rozdělit do tří základních kategorií - lesy hospodářské 

(91,4 %), lesy ochranné (0,1 %) a lesy zvláštního určení (8,5 %). 

  

3.7.5 Povrchové a podzemní vody 

Do SO Frýdek – Místek spadá povodí Odry, do které zasahují celkem tři oblasti: Česká 

Vysočina, Středoevropská nížina a Západní Karpaty. Na celou oblast povodí Odry dopadá 

5,1.109 m3 srážek se srážkovým úhrnem na průměrnou plochu okolo 820 mm za rok. 

Z tohoto množství průměrně odteče 300 mm. V Beskydské oblasti se specifický odtok 

vyznačuje hodnotami 20 – 30 l.s-1.km-2. Faktor ovlivňující hodnoty specifického odtoku 

ovlivňuje také počet nadměrně sklonitých pozemků - 89 ha z celkových 9 943 ha. 

 

 Mezi nejvýznamnější tok se řadí řeka Ostravice spolu s řekami Lučina, Olešná, 

Morávka, Stonávka a Ondřejnice. Významné vodní plochy jsou nádrže Olešná, Baška, 

Morávka, Žermanice. V lokalitě se nahází chráněné oblasti přirozené akumulace vod – 

CHOPAV Beskydy. 
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 Z dlouhodobého hlediska bylo zjištěno znečištění zejména povrchových vod, kdy 

nejvýraznějším faktorem znečištění je zemědělství. Špatná kvalita těchto vod je způsobena 

také mikrobiálním způsobem a eutrofizací (vysoký obsah živin ve vodě). Z hlediska 

ekologického a chemického stavu bylo na základě měření zjištěno, že v území správní 

oblasti se nenachází nerizikové tekoucí povrchové vody. Naproti tomu jiný průzkum 

ukázal, že vody podzemní vykazují dobré vlastnosti – 89 % je nerizikových z hlediska 

kvantitativního a 83 % z hlediska chemického. 

 

3.8 Dopravní infrastruktura 

 

3.8.1 Silniční doprava 

Dopravní obslužnost zajišťuje síť pozemních komunikací. Komunikace z legislativního 

hlediska můžeme rozdělit na dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy, které jsou 

majetkem ČR. Majetkem krajů jsou silnice II. a III. třídy, majetkem obcí se stávají místní 

komunikace I., II., III. a IV. třídy a účelové komunikace spadají do majetkového vztahu 

fyzických nebo právnických osob. Hustota a správa těchto silnic je závislá na způsobu 

jejich využití. Na severu zástavy správní oblasti je síť silnic ve stavu dostačujícím, jižní 

oblast spadá do části s řídkou dopravní hustotou. 

 

 Lokalitou prochází rychlostní silnice. Mezi nejvýznamnější navazující silnice I. 

třídy patří I/48 (spojující město Nový Jičín spolu s městy Příbor, Frýdek – Místek, která 

dále přechází na R/48 v Dobré a pokračuje až na území Polska) a R56 (propojující Ostravu 

s Frýdkem – Místkem, dále pokračující pod označením I/56).  

 

 V důsledku zvyšujícího se počtu individuální automobilové dopravy spolu 

s dopravou úzce související s napojením na továrnu Hyundai v Nošovicích dochází ke 

zhoršování technického stavu silnic a k rostoucímu počtu nehodovosti. Dle stanovených 

prognóz nebudou v následujících letech silnice I/48, R 48, I/11 a I/68 svou kapacitou 

vyhovovat předepsaným standardům. Do roku 2013 je plánována dostavba páteřní 

komunikace s cílem navázat na R 48 a umožnit napojení na I/56. 

 

 

 



 

 

19 

 

Obr.5 Indikátor stability území Frýdku – Místku 

 

 

3.8.2 Železniční doprava 

Dopravu železniční tvoří celostátní (Ostrava – Valašské Meziříčí) a regionální tratě (Český 

Těšín – Frýdek – Místek). Vybrané spoje a trasy jsou součástí integrovaného dopravního 

systému ODIS. Celkem z 37 obcí je pouze na sedmi z nich umožněno přímé napojení na 

železniční dopravu pomocí nástupišť. Rozšíření počtu zastávek do ostatních obcí se 

neplánuje. Dopravní obslužnost bude zajištěna autobusovou dopravou. V budoucnosti se 

uvažuje o rozšíření a lepší propojení železniční a silniční dopravy s obcí Nošovice, 

respektive s továrnou Hyundai.  

 

3.8.3 Letecká a vodní doprava 

Letecká doprava pro sportovní využití je zajištěna letišti v Bašce a Místku. Letiště pro 

vnitrostátní dopravu se nachází ve Frýdlantě nad Ostravicí, v Krnově či v Zábřehu. Jako 

letiště mezinárodní pro přistávání a vzlety je svými technickými parametry vhodné letiště 

Mošnov. 

 

 Na území správní oblasti Frýdek – Místek není evidována vodní doprava.  

 

3.9 Technická infrastruktura 

 

3.9.1 Zásobování vodou a odkanalizování 

Zásobování vodou na většině území je zajišťováno povrchovými zdroji – nádrží Morávka a 

Šance. Voda je upravována na vodu pitnou v úpravnách vody v Nové Vsi u Frýdlantu a ve 
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Vyšší Lhotě. Distribuční síť zajišťuje na území celého správního území dodávku vody. 

Odlehlé, výše položené oblasti, disponují vlastními podzemními zdroji pitné vody. 

 

 Kanalizační řád není v dostačující míře. Pokrývá pouze 15 z 37 obcí. Tato 

skutečnost dána rozptýlenou zástavbou má za následek riziko poškození životního 

prostředí. 

 

3.9.2 Zásobování plynem 

Distribuční síť na území zajišťuje společnost RWE Severomoravská plynárenská a.s.. a 

přes obce Hukvaldy, Frýdek – Místek, Palkovice a Baška vede tranzitní VVTL plynovod. 

Plynofikace ve všech obcích je okolo 97 %. 

 

Obr.6 Inženýrské sítě v obcích na území Frýdku – Místku k 1. 1. 2007 

 

 

3.9.3 Zásobování teplem 

Společnost Dalkia Morava, a.s. zásobuje teplem pouze město Frýdek – Místek. 
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3.9.4 Zásobování elektrickou energií 

Rozvod elektrické energie zajišťuje elektrárna v Dětmarovicích, Paskově a teplárna Dalkia, 

a.s.. Pokrytí distribuce elektrické energie a napětí je u větších obcí na plné úrovni a to 

hlavně díky rozvodnám v Nošovicích a v Lískovci. 

 

3.9.5 Telekomunikační a internetové spojení 

Telefonní spojení ve správní oblasti Frýdek – Místek je zajištěno optickým kabelem, jehož 

vlastníkem je společnost Telefónica O2, a.s.. Domácnosti a společnosti využívají 

vysokorychlostní internet, který je veden přes telefonní linku nebo bezdrátovou formou.  

 

3.10 Demografické údaje, občanská vybavenost 

 

3.10.1 Demografické údaje 

Na území celé správní oblasti Frýdek – Místek bylo v roce 2007 evidováno celkem 

109 395 obyvatel. Frýdek – Místek je tedy po Ostravě nejlidnatější správní oblastí 

v Moravskoslezském kraji. Nejlidnatějšími obcemi po Frýdku – Místku (59 233 obyvatel) 

jsou obce Paskov (3 850 obyvatel) a Brušperk (3 741 obyvatel). 

 

3.10.2 Produktivita obyvatelstva 

72,5 % veškeré populace ve správní oblasti je v produktovém věku. Ukazatel index stáří 

s hodnotou 0,81 naznačuje, že na jedno dítě připadá 0,81 osoby s věkem na 64 let. 

 

3.10.3 Struktura vzdělanosti 

Základním vzděláním ve správní oblasti disponuje 22,84 % obyvatel. Vzdělanost obyvatel 

se středoškolským vzděláním bez maturitního zakončení dosahuje 39,31 %. Středoškolské 

vzdělaní zakončené maturitní zkouškou má 25,82 % obyvatelstva. Vysokou školu má 

ukončenou 12,04 %. 

 

 Z celkových 37 obcí má 81 % obcí ve své správě mateřské školy, 35 % obcí může 

nabídnout základní školu s prvním stupněm vzdělanosti (1. až 5. třída). Základní školy 

s oběma stupni (1. až 9. třídou) je na 35 % správní oblasti Frýdek – Místek. Šest obcí 

nenabízí svým obyvatelům žádnou možnost školského zařízení. Studenti docházející do 
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různých typů středních škol si mohou zvolit z výuky v obci Frýdek – Místek, či v jiném 

městě Moravskoslezského nebo jiného kraje. 

 

3.10.4 Sociální zabezpečení 

Sociální péče pro seniory je zajištěna Domovy nebo Penziony pro důchodce, kterou má ve 

své nabídce 8 z 37 obcí. 27 z nich navíc zajišťuje pro své obyvatele (seniory) jiné důležité 

sociální služby (rozvoz obědů, pečovatelskou službu). 

 

3.10.5 Nezaměstnanost 

V dubnu roku 2008 byla naměřená průměrná míra nezaměstnanosti 7,53 %. Nejpříznivěji 

hodnoty byly zaznamenány v obci Fryčovice, Žabeň, Krmelín.  Z pohledu dlouhodobé 

nezaměstnanosti, která zaznamenává podíl uchazečů o zaměstnání evidovaných déle než 

12 měsíců k počtu všech nezaměstnaných, se příznivě snížila z hodnoty 45,06 % na 38,62 

%. 

 

 V měsíci dubnu téhož roku se jedno pracovní místo pokoušeli získat 4 uchazeči. 

Významně se na poklesu těchto údajů podílela automobilka Hyundai v Nošovicích, která v 

letech 2005 rozjela svou výrobu. 

 

 Možnost ke srovnání s ostatními správními celky nám slouží hodnota ekonomické 

aktivity (70 %) a míra zaměstnanosti (60 %). 

 

3.10.6 Hlavní zaměstnavatelé 

Na území správní oblasti Frýdek – Místek má své aktivity 18 942 firem, z nichž většina 

z nich zaměstnává maximálně 5 osob. Významnými zaměstnavateli, jejichž společnosti 

umožňují zaměstnat více než 500 osob, jsou Slezan Frýdek – Místek a. s., Nemocnice ve 

Frýdku – Místku, Mileta, a. s. a Válcovny Plechu a. s.. 

 

3.11 Bydlení 

 

3.11.1 Domovní fond 

Dle údajů z roku 2001 získaných v rámci Sčítáni lidu, domů a bytů (SLDB), které 

poskytnul Český statistický úřad (ČSÚ) bylo celkem na území celé správní oblasti 
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evidováno 19 066 domů, z nichž bylo 16 502 trvale obydlených. Většina těchto domů 

určených pro bydlení, 90,89 %, má maximálně 2 nadzemní podlaží (NP), více než 5 NP má 

581 panelových domů. Tento bytový fond byl v průměru postaven před 40,5 lety.  

 

3.11.2 Bytový fond 

Při porovnávání údajů z roku 1991 a z roku 2001 lze zaznamenat prudký nárůst bytů 

z 2 105 na 43 272, kde 90,2 % je trvale obydlených. Z 59 % jsou tyto byty v osobním 

vlastnictví, 21,1 % jsou byty nájemní a 19 % z nich je ve vlastnictví člen bytového 

družstva. V roce 2001 na jeden byt připadalo 2,95 osob. 

 

 Vybavenost bytového fondu v roce 2001 byla na vysoké úrovni. Na vodovodní síť 

se napojilo 99,2 %, plynofikováno bylo 74,3 % bytů. Kanalizační napojení mělo zajištěno 

65 % bytů. 

 

 Během desetiletého srovnání se zjistilo, že nejintenzivnější výstavba probíhá ve 

městě Frýdek – Místek a Brušperku. Nejnižší byla v Nižší Lhotě a Žermanicích. 

 

 Pro celkový rozvoj atraktivity správní oblasti je vhodné zvyšovat snahu o 

zasíťování pozemků, zajistit vymezení plochy pro bytovou výstavbu a výstavbu v RD. 

Technická vybavenost v jednotlivých obcích je pro mnohé potencionální obyvatele 

rozhodujícím faktorem. 

 

3.12 Rekreace 

 

Nedaleké podhůří Moravskoslezských Beskyd zvyšuje svou zachovalou přírodní scenérií 

rekreační atraktivitu zdejších lokalit. Turisty nejnavštěvovanější se stává Lysá hora, 

nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd (1 323 m n. m.), sedlo Pustevny a Radhošť. Na 

své si ve zdejší lokalitě přijdou návštěvníci v každém ročním období: správní oblast 

Frýdek – Místek je vhodná pro milovníky pěší turistiky, cykloturistiky, vodních i zimních 

sportů. 

 

 V oblasti jsou vymezeny tři rekreačně krajinné celky: Hukvaldy, Morávka, 

Žermanická přehrada. Správní oblasti dále nabízí nejrůznější přírodní zajímavosti, 
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památky, vyhlídky, kostely, hrady a zámky, což ocení zejména obdivovatelé architektury. 

Památná historická centra nabízí město Frýdek – Místek spolu s obcí Brušperk.  

 

 O ochranu a zachování přírodních a krajinných hodnot v území se stará CHKO 

Beskydy, zasahující z jihu do obcí Morávka a Krásná. Potenciál cestovního ruchu nabízí 

město Frýdek – Místek, obce Morávka, Krásná, Vyšší Lhota a Hukvaldy. Všechny obce si 

uvědomují, že pro zvýšení jejich atraktivity a zájmu ze strany turistů je důležité rozšiřovat 

pro ně sportovní, společenské, kulturní zařízení spolu s ubytovacími kapacitami. Přehrada 

Olešná, Baška a Žermanická přehrada nabízí možnost rekreačního.  
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4 Průvodní zpráva 

 

4.1 Charakteristika řešeného území 

 

Poloha zvolené lokality svou zeměpisnou charakteristikou spadá do správní oblasti Frýdek 

– Místek (do katastrálního území Místek), který se nalézá ve východní části České 

republiky.  

 

Obr.7 Situace širších vztahů 

 
 

4.2 Vlastnické vztahy 

 

Území uvedené v zadání je složené z pěti parcel spadajících do vlastnického práva 

soukromého vlastníka Ing.arch. Eduarda Skuherského. Tabulka se základními informacemi 

o dotčených i sousedních parcelách je součástí přílohy. Parcely s číslem 4691/1, 4688/5, 

4614/3, 4614/8 a 5159/7 se vyskytují v lokalitě Pod Štandlem, tvar jejich území je 

nepravidelný. Dle územního plánu jsou první dvě parcely (4691/1, 4688/5) specifikovány 

jako plochy pro bydlení v rodinných domech, bytových domech (BI – plocha č. Z 78). 

Podmínkou prostorového uspořádání jsou objekty (bytové domy, vila domy) s max. 2NP a 
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obytným podkrovím, nebo 3NP bez obytného podkroví. Koeficient zastavění pozemku je 

max. 0,5. Ostatní pozemky jsou vyznačeny jako plochy drobné a řemeslné výroby (VD - 

plocha č. Z 79), s koeficientem zastavění pozemku max. 0,75. 

 

 V prvním ze dvou návrhů se zabývám možností využít část pozemku s parcelním 

číslem 4688/1. Tento pozemek, který není součástí zadání přilehá k jedné z výše 

uvedených parcel. Majitel pozemku s parcelním číslem 4688/1 je pan Jiří Novobilský. 

 
Obr.8 Vyznačení řešených lokalit 

 

 

4.3 Stávající stav území 

 

Řešené území bylo v minulých letech z dlouhodobého hlediska nevyužíváno. Důkazem 

jeho špatného stávajícího stavu je množství náletových dřevin, které můžeme shlédnout na 

většině území spolu s nesourodou strukturou povrchu porostlou vysoce rostoucí bylinami. 

Plochy jsou z části také zabrány deponovanou zeminou dovezenou z blízkých území, 

deponovanou použitou stavební sutí, kamenivem a různorodým stavebním materiálem. 
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Severní hranici parcely 4688/5 lemuje potok s malým průtokovým množstvím, se směrem 

proudu od západu k východu. Mimo řešenou lokalitu ústí do řeky Olešné.  

 

 Povrch jednotlivých dotčených parcel má rovinný, občas mírně sklonitý charakter, 

se sklonem směrem od západu k východu. Dle zjištěných údajů bod s nejnižší nadmořskou 

výškou 289 m n. m. lze nalézt v nejsevernějším bodě parcely 4691/1. Body nejvyšší, 295 

m n. m., zaujímá západní hranice pozemkové parcely s číslem parcelním 4614/3. Rozloha 

všech parcel k využití bydlení je 3 577 m2, plochy pro drobnou výrobu zabírají plochu 3 

964 m2. Plochy jsou evidovány jako pozemky s trvalým travním porostem. Stejnou 

evidenci druhu pozemku má rovněž parcela 4688/1 využívána v první variantě této práce. 

 

Obr.9 Parcelní čísla pozemků 
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4.4 Dopravní a technická infrastruktura 

 

Dopravní dostupnost je zajištěna prostřednictvím silnice I/48, s mezinárodním označením 

E 462. Na tu je napojena místní komunikace s obslužným charakterem Pod Štandlem, 

s vlastnickým právem na Statutární město Frýdek – Místek. Dopravní napojení na 

pozemek 4614/3, 4614/8 a 5159/7 bude zprostředkováno účelovou komunikací napojenou 

na komunikaci místní, s parcelním označením 4614/5, kde z hlediska majetkoprávního je 

z ½ jejím vlastníkem Ing.arch. Eduard Skuherský spolu se soukromým vlastníkem A-TEC 

servis s.r.o.. Společnost A-TEC servis s.r.o. je vlastníkem pozemku 4614/4. 

 

 Dle podkladů získaných z územního plánu se v území nalézají inženýrské sítě, které 

svým charakterem ovlivňují potencionální využití území. V rámci území můžeme 

specifikovat několik limitů omezujících využití vytýčené lokality, jejichž přesné vedení je 

podloženo vyjádřením jednotlivých dotčených správců sítí.  

 

 V  území se nachází přivaděč OOV, elektrická síť VN - venkovního vedení, 

komunikačního vedení, jejichž vlastníkem je společnost Telefónica O2 a vysokotlaké a 

středotlaké vedení plynovodní sítě. V případě VTL plynovodní sítě návrh počítá 

s vybudováním přeložky do míst tomu možných. Kanalizace splašková a dešťová se 

v území nevyskytuje, v grafické části územního plánu se s jejím vedením počítá do r. 2020. 

 

 Do ploch s označením 4614/8 a 5159/7 zasahuje silniční ochranné pásmo od 

přilehlé silnice I/48. K vybudování staveb určených k podnikání v tomto pásmu je potřeba 

požádat Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) o udělení výjimky. 

 

Na východě od řešené lokality protéká řeka Olešná, jejíž trasu kopíruje území 

definované jako záplavové území tohoto vodního toku. Na jihu se rozprostírá stejnojmenná 

přehrada Olešná, pod ní se rozpíná území zvláštní povodně pod vodním dílem určené třemi 

ochrannými stupni. Typy vedení technické infrastruktury a jejich následných limitů je 

vyznačeno v přiložených výkresech č. 3 a 4, které jsou součásti grafické části. 
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4.5 Základní charakteristiky stavby 

 

Využitelnost jednotlivých území je dle údajů uvedených v územním plánu města rozdělena 

na plochy bydlení v rodinných domech a plochy drobné a řemeslné výroby.  

 

 Zastavovací studie bude vypracována ve dvou variantách. Ty se budou navzájem od 

sebe lišit rozmístěním a uspořádáním budov a zařízení, hustotou dopravní a pěší 

komunikace, počtem parkovacích stání. Každá z variant bude odlišným způsobem využívat 

klady či zápory nabízejících se v území. Ve všech případech budou plně respektovány 

schválené hodnoty územního plánu. Aktuální stav území dokládají fotografie. 

 

Foto 1 – pohled ze severu - pozemek 4691/1 
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Foto 2 – pohled z východu - pozemek 4691/1 

 

 

Foto 3 – pohled z východu - pozemek 4688/5 
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Foto 4 – pohled ze západu  - pozemek 4688/5 

 

 

Foto 5 – pohled z východu  - pozemek 4614/3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

Foto 6 – pohled z východu  - pozemek 4614/3 

 

 

Foto 7 – pohled ze západu - pozemek 4614/3 
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Foto 8 – pohled ze severozápadu - pozemek 4614/8 a 5159/7 

 

 

Foto 9 – pohled z jihovýchodu - pozemek 4614/8 a 5159/7 
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5 Souhrnná technická zpráva 

 

5.1 Popis stavby návrhu varianty 1 

 

5.1.1 Urbanistický návrh varianty 1 - Prodej sazenic a zahradnických potřeb 

V prvním urbanistickém návrhu pozemky s parcelním označením 4614/8 a 5159/7 slouží 

jako jeden celek. Spolu s pozemkem s parcelním číslem 4614/3 se do budoucna 

předpokládá vlastnictví jedním majitelem, popřípadě jednou společností. Rovněž se 

v návrhu počítá i se shodným způsobem využití – Prodej sazenic a zahradnických potřeb. 

V návrhu se počítá s připojením pozemku 4688/1 k pozemkům s par. č. 4691/1 a 4688/5. 

Tyto pozemky společně poslouží pro výstavbu rodinných domů. 

 

K dvěma zahradním areálům bude zajištěn přístup přes stávající dvoupruhovou 

obslužnou komunikaci Pod Štandlem s par. č. 4614/5, ukončenou slepě. Ta svými 

technickými parametry vyhovuje normě ČSN 73 6110 – Projektování místních 

komunikací. V katastrální mapě tato komunikace však neodpovídá skutečným rozměrům. 

 

Pozemky sloučené s pozemkem samostatným budou disponovat oddělenými vjezdy 

a odstavnými plochami pro motorová vozidla a vstupy pro zákazníky. Tomuto rozdělení 

bude také odpovídat sortiment nabízený v jednotlivých prodejních celcích. Tato 

diverzifikace umožní komfortnější nakupování zákazníků v oblasti výběru zboží. 

 

Pozemek 4614/3 ve své západní třetině situuje budovu o 1NP se dvěma odlišnými 

vstupy, dispozičně umístěnými ve východním křídle budovy. Budova má půdorysně 

nepravidelný tvar s celkovou zastavěnou plochou 340 m2. Její nosná zděná obvodová 

konstrukce má tloušťku 400 mm. Vnitřní nosné zdivo umístěné v příčném směru budovy 

má tloušťku 300 mm, nenosné zdivo 150 mm. Konstrukční výška podlaží je 2 750 mm. 

Vytápění v zimních měsících je dosaženo elektrickou energií. 

 

Střešní konstrukce je sedlová, jejíž sklon je 25°. Krytina je z betonových střešních 

tašek, v cihlově červené barvě. Vzdoruje zašpinění, klimatickým vlivům a po dobu své 

životnosti si bude uchovávat barevnost. Aby střešní konstrukce v zimních měsících nebyla 

příliš zatížena napadaným sněhem, povrchová úprava je hladká. Na nejnižších hranách 
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střechy je instalován okapový systém z měděného materiálu s příznivou odolností vůči 

povětrnostním a jiným přírodním vlivům. Srážky ze střech jsou okapovými svody zaústěny 

do přilehle vybudované podzemní jímky (zabudované severně od obvodové zdi budovy) 

s dostatečnou kapacitou, která bude sloužit jako zásobárna vody k zalévání prodávaného 

rostlinného sortimentu. Před jejím vtečením do jímky je zbavena hrubých nečistot filtrem. 

V severním bodě parcely se nachází jezírko plněné dešťovými srážkami stékajícími 

z travnatého terénu. Pro případ delší dobu trvajících srážek jsou jímka i jezírko opatřeny 

bezpečnostním přepadem, ústícím do nově vybudované dešťové kanalizace. Do ní je také 

odvedena voda z parkovacích ploch přes odlučovač ropných látek, pomocí liniového 

vedení kanálků. Žlab je umístěn uprostřed komunikace s oboustranným spádováním. Tento 

žlab je napojen na dešťovou kanalizaci.  

 

První vstup do budovy propojuje interiérovou prodejní část s exteriérem. Hlavní 

dveřní vstup má konstrukční rozměry 1 800 mm x 2 400 mm. Na něj navazuje vnitřní 

chodba o průchozí šířce 2 500 mm, po jejichž pravé straně se nachází vnitřní prodejní a 

pokladní prostor, prosvětlený třemi okenními otvory s orientací na severovýchod a 

severozápad. Zákazníkům na ploše 37,08 m2 je zde nabízen zahradní sortiment především 

nerostlinného typu (substráty, hnojiva, trávní směsi, zahradní přípravky) spolu s rostlinnou 

částí. Z chodby jsou po pravé straně zpřístupněny 2 typově shodné kancelářské prostory o 

ploše 16,00 m2, prosvětlené jedním oknem situovaným v severozápadní stěně. Na konci 

chodby navazují dveře ke skladovým prostorám, o plošné výměře 41,28 m2, do nichž mají 

přístup jen zaměstnanci prodejny. Ve stropní části skladových ploch je instalován otvor pro 

přístup do půdního prostoru pro případ revize či opravy. K přístupu do těchto prostor 

slouží teleskopické skládací schůdky připevněné na výklopném poklopu. Přes sklad se 

zaměstnanci dostanou k chodbě průchozí šířky 1 500 mm, zpřístupňující další místnosti 

pro zaměstnance. V severozápadním rohu budovy se nachází denní místnost, se západní a 

jižní obvodovou stěnou sousedí hygienické místnosti pro zaměstnance, které jsou odděleny 

dle pohlaví (západ – ženy, jih – muži). Tyto hygienické místnosti navrženy pro 2 ženy a 2 

muže (s rezervou jednoho místa ke každému pohlaví) disponují jedním sprchovým stáním, 

2 umyvadly a třemi skříňkami na převlečení. Skříňky mají oddělené části pro oděv čistý 

(civilní) a oděv špinavý (provozní). Místnost pro ženy je vybavena dvěma kabinami pro 

umístění WC. Mužská část disponuje jednou WC kabinou a jedním pisoárovým stáním. 

Dostatečný přísun denního světla spolu s výměnou vzduchu je zajištěna dvěma 



 

 

36 

 

vyvýšenými okenními otvory. Každá tato místnost má rozlohu 23,00 m2. Chodba 

prostorově rozdělena dveřmi z jižní strany zpřístupňuje dále kuchyňku a toaletu. Kuchyňka 

se sporákem, dřezem, linkou a místem k sezení umožnuje přípravu stravy zaměstnancům 

v době poledních pauz. Prostory toalet - odděleny pro ženskou a mužskou část 

zaměstnanců - jsou vybaveny předsíňkou s umývadlem a WC kabinkou, která je přímo 

větrána a prosluněna vyvýšeným okenním otvorem. Plocha každé toalety je 2,80 m2. 

Chodba je dále ukončena dveřmi, za nimiž se nachází opět chodba přístupná zákazníkům. 

Zde se nachází toaleta pro zákazníky se zdravotním tělesným postižením (ZTP). Dveře 

šířky 800 mm se otevírají ven do chodby, uvnitř je dodržen minimální manipulační prostor 

pro otočení invalidního vozíku o poloměru 1 500 mm, stejně tak minimální hloubka a šířka 

místnosti – 2 150 x 1 800 mm. Počet madel a další požadavky plně odpovídají vyhlášce 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb. Otevírání okna umožňuje pákové ovládání ve výšce 1 100 mm nad podlahou. 

Místnost pro osoby se ZTP má společnou zeď s místností sloužící jako zázemí pro 

pracovnici pokladny. Ve východním rohu budovy se nachází technická místnost sloužící 

také jako úklidová místnost. Je zde instalována výlevka s umývadlem. Každodenní úklid 

vnitřních prostor budovy zajistí externě najatá úklidová společnost. 

 

Povrch podlahové krytiny všech místností, včetně plošné výměry je uveden ve 

výkresu č.11. 

 

Příjezd automobilů na pozemek zahradního areálu ze silnice s označením 4614/5 je 

zpřístupněn vybudovanou komunikací o šířce 6,0 m a vnitřním poloměrem oblouku 3,1 m. 

Očekává se zde vjezd vozidel s typovým označením O1 (malé a střední osobní automobily) 

až O2 (velké osobní automobily), dle ČSN 30 0026. Na ně jsou také navrhnuty rozměry 

čtyř parkovacích stání (2,4 x 5,3 m), která se nacházejí naproti vjezdu, spolu s jedním 

stáním pro osoby pro osoby se ZTP. V levé části těchto stání se nalézá prostor pro umístění 

nákupních vozíků sloužících zákazníkům během jejich nákupu. Po pravé straně je na 

travnatém povrchu mezi chodníkem prodejní plochy a příjezdovou komunikací umístěn 

stojan pro pět bicyklů. K pohybu mezi plochami určenými k nakupování, které se 

nacházejí po pravé straně při vjezdu do areálu, slouží chodníky kolmo navzájem na sebe 

napojené, o šířce 2 000 mm.  
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Při vjezdu do areálu se na pravé straně nachází stanoviště pro kontejner 

komunálního odpadu, který je zastřešením chráněn proti nepříznivým klimatickým vlivům. 

Jeho odvoz je závislý na četnosti svozu odpadů z okolních obydlí. 

 

Do druhé části zahradního areálu, která se nachází na pozemcích s parcelním 

označením 4614/8 a 5159/7, je příjezd přes již zmíněnou stávající komunikaci 4614/5, na 

nichž je návrhová rychlost 10 km/h. Vnitřní poloměr oblouku 3,1 m umožňuje příjezd 

vozidlům s označením O1 a O2. Silnice navržená má konstrukční šířku 6,0 m. Dvanáct 

parkovacích stání je umístěno podél pravé hranice těchto parcel, dalších pět je v levé zadní 

části od silnice spolu se stáním pro osoby se ZTP.  

 

Budova na levé části od vjezdu má užitnou plochu 41,54 m2. Ta slouží především 

jako pokladní část spolu s prodejem drobných zahradnických potřeb. Konstrukční výška 

této budovy je 2 750 mm, typ střechy je sedlový, se sklonem 25°. Druh a barva střešní 

krytiny spolu s okapovými svody je shodná s instalovaným typem materiálu na 

předcházející budově. Srážky jsou rovněž odváděny do podzemní jímky, která se nachází 

jihovýchodně od pravého rohu budovy. Voda před vtokem do jímky je přefiltrována od 

hrubých nečistot, dále je využívána k zavlažování rostlin. Instalovaný bezpečnostní přepad 

bude odvádět přebytečnou naakumulovanou vodu do městem nově zbudované dešťové 

kanalizace. Ta bude sloužit také k odvodu vody na parkovacích plochách. Tato voda bude 

spádováním sbírána do žlabu umístěného uprostřed komunikace. Voda bude přefiltrována 

odlučovačem ropných látek. 

 

Venkovní prodejní plocha se nachází ve východní části pozemku 5159/7. Pohyb 

v ní je umožněn chodníky s šířkovou dimenzí 2 000 mm.  

 

V areálech je doporučená rychlost pro automobily 10 km/h. Bezpečný výjezd z nich 

zpět na silnici s označením 4614/5 zaručuje rozhledový trojúhelník na každou ze stran.  

 

Počet odstavných a parkovacích stání odpovídá velikosti prodejní plochy, která je 

dohromady v obou částech areálu 639 m2. Druhem stavby můžeme areál zařadit jako 

stavbu pro obchod, se zaměřením na dům a zahradu, dle tabulky 34 v české technické 

normě, ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací. Na 1 stání nám připadá 40 m2 
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účelové jednotky (prodejní plochy). Součinitel vlivu stupně automobilizace a stupeň 

redukce počtu stání je 1,0, jelikož se pohybujeme v městě s počtem obyvatel nad 50 000 

obyvatel se stupněm automobilizace 1:2,5 a v místě, kde je velmi nízká kvalita obsluhy 

veřejnou dopravou. Pro zákazníky je určeno tedy 16 parkovacích stání. Zbylý počet pěti 

stání slouží zaměstnancům prodejny.  

 

Pro pěší komunikaci slouží v obou areálech chodníky s šířkovým a prostorovým 

uspořádáním dle ČSN 73 6110 o příčném minimálním rozměru 1,5 m. Jejich maximální 

podélný sklon dodržuje předepsanou hranici 8,33 %, maximální příčný sklon je 2,0 %. 

Chodníky umožňují přístup do prodejních částí budov osobám se ZTP. Před jednotlivými 

vstupy do objektů, u kterých se dveře otevírají dovnitř, je dodržen minimální manipulační 

prostor alespoň 1 500 x 1 500 mm. Dveře jsou opatřeny madly a dalším nezbytným 

příslušenstvím uvedeným ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

Vlevo od budovy se nachází kontejner na komunální odpad a odpad plastový. 

Objem každého z nich je 1 100 l, s rozměry 1 360 x 1 070 x 1 455 mm. Barva nádoby na 

komunální odpad bude černé barvy, na plast žlutá. Stanoviště odpadu je svým 

konstrukčním řešením chráněno proti povětrnostním podmínkám, proti dešti a slunci. 

Četnost odvozu, za které je zodpovědné město Frýdek – Místek, se přizpůsobuje četnosti 

svozu odpadů z okolních domů. 

 

V rámci obou areálů je bezpečnost dosažena plotovou svařovanou sítí, 

z pozinkovaného drátu potaženého PVC, která svým vzhledem neruší přilehlé okolí, ale 

zároveň poskytuje nutnou ochranu proti krádeži. Barva je tmavě zelená, výška plotu je 

1 800 mm. K vjezdu vozidel slouží posuvné brány ovládané dálkovými ovladači, které má 

každý ze zaměstnanců. Brány se otevírají do strany podél plotu.  

 

5.1.2 Urbanistický návrh varianty 1 – Rodinné domy 

K plochám pro bydlení jsou určeny pozemky s označením 4691/1 a 4688/5, které jsou 

součástí mého zadání. Vzhledem k nepravidelnému tvaru a ochrannému pásmu 

elektrického vedení, které u druhého ze zmíněných pozemků prochází, není jeho 

využitelnost optimální. Proto návrh počítá s využitím sousední plochy 4688/1, se kterou 
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oba zmíněné pozemky hraničí. Využití všech tří ploch je shodné. Územním plánem jsou 

definovány jako plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské. V návrhu 

parcelu 4688/5 rozděluji na dvě části. Jedna část připadá k území s označením 4691/1, 

druhá k území s označením 4688/1. Na pozemcích 4691/1 a 4688/1 jsou umístěny typově 

shodné rodinné domy, s odlišným natočením ke světovým stranám a se vzájemným 

osovým zrcadlením. Jižní hranicí obou parcel (a severní hranicí parcely 4688/5) protéká 

potok o průtočné šíři 0,5 m. Parcela 4688/5 má strmý charakter směrem z jihu na sever. 

Proto její využití je zejména k okrasným účelům zahrady, kde dojde především k výsadbě 

rostlin. 

 

 Vjezd do zahrady vzniklé sloučením dvou parcel (4691/1 a části 4688/5) je navázán 

ze severovýchodní hranice pozemku, z komunikace s katastrálním číselným označením 

5163/1, kde majitelem je Statutární město Frýdek – Místek. Ze stejného směru je 

orientován vstup do domu. U druhé zahrady vzniklé spojením částí dvou parcel (4688/1 a 

4688/5) je vjezd a vstup orientován severozápadní světové straně. Šíře vjezdu je v obou 

případech 7,0 m s vnitřním poloměrem vjezdového oblouku 3,0 m. Ten je navržen pro 

malé a střední osobní automobily s označením O1, uvedenými v ČSN 30 0026. Zastřešená 

parkovací stání o ploše 35,00 m2 jsou uzpůsobena pro dvě motorová vozidla majitele 

zahrady. Pěší přístup zde umožňuje chodník vedoucí od branky ke vchodovým dveřím 

rodinného domu. Jeho šíře je minimálních rozměrů 1 500 mm. Materiál chodníku a 

pojezdové plochy je ze zámkové dlažby. K odkládání domovního a komunálního odpadu 

pro majitele zahrady slouží popelnice o objemu 120 l, která se nachází ve výběžku plotu 

směrem do zahrady.  

 

Rodinné domy jsou koncipovány tak, aby zejména plošné rozměry místností 

splňovaly požadavky k bydlení minimálně pro čtyřčlennou rodinu. Nepodsklepený dům 

střední velikosti je vyvýšen 300 mm nad okolní terén. Obsahuje celkem 5 obytných 

místností, kde každá z nich má světlou výšku podlaží 2 500 mm s vnitřním vytápěním, 

které je možné regulovat. Celková obytná plocha domu je 99,35 m2, užitná plocha je 

167,28 m2 a zastavěná plocha je 202,97 m2. Ke skladovým prostorám slouží půda 

zpřístupněna skládacími schody. 
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Interiér nemovitostí je od vnějšího prostředí chráněn obvodovým zdivem tloušťky 

400 mm. Tloušťka vnitřního nosného zdiva je 300 mm a nenosného vnitřního zdiva 150 

mm. Všechny vnitřní dveřní otvory mají šířkový a výškový rozměr v poměru 800/1 970 

mm. Pouze dveře k toaletě jsou široké 700 mm. Okenní otvory u obytných místností jsou 

velké 1 200 mm x 1 400 mm. 

 

Vstupní dveře (1 000 x 2 100 mm) s otevíráním do vnitřní části domu oddělují 

venkovní a vnitřní prostor. Za nimi následuje zádveří, ze kterého je přístup do předsíně a 

technické místnosti. V ní se nachází komín s plynovým kotlem, sloužící k ohřevu vody a k 

vytápění vnitřních prostor. Je zde také umístěna toaleta s umývadlem. Ostatní části bytu 

jsou zpřístupněny z předsíně. Kuchyň se stolováním o ploše 25,18 m2 je prosvětlena třemi 

okenními otvory. Ke skladu potravin slouží oddělený prostor šířky 1 200 mm s možností 

přirozeného větrání. Kuchyňský a obývací pokoj je propojen otvorem ve vnitřním nosném 

zdivu bez dveřní výplně. Obývací pokoj sousedí s pracovnou, kde její plošná výměra 14,33 

m2 je shodná s vedle umístěným jednolůžkovým pokojem. Dveře do ložnice a do druhého 

pokoje s jedním lůžkem jsou umístěny přes chodbu naproti sobě. Ložnice s prostorem 

necelých 25 m2 nabízí kromě lůžek a úložného prostoru také stůl s židlí a křeslo pro 

odpočinek a relaxaci. V blízkosti obytných místností se nachází toaleta s WC mísou a 

umývadlem (s rozměry 1 200 x 900 mm) spolu s koupelnou, jejichž součástí je bidet, 

sprchový kout, vana, 2 umývadla a vývod pro instalování pračky. Výměnu vzduchu u obou 

z těchto místností zajišťují okenní otvory. 

 

Přes obývací pokoj je umožněn přístup k terase a zahradě. Na terase se nachází 

zahradní nábytek, poblíž terasy ní pak v zemi zabudovaný bazén ke koupání.  

 

 Střešní konstrukce se sklonem 25° je obložena střešní krytinou z pálených střešních 

tašek, odolných zdejším klimatickým podmínkám. Dešťové srážky jsou zachytávány 

měděnými okapními žlaby, dále sváděny do svodů. Voda je odváděna přes filtrační prvek 

do podzemní akumulační nádrže, s možností jejího čerpání k zalévání záhonů. V případě 

dlouhotrvajících srážek je nádrž chráněna proti přeplnění přepadem, ze kterého je dále 

odváděná do spodních propustných vrstev podloží. Z travnatých ploch se nepředpokládá 

odvod dešťových srážek. V tomto případě bude voda přirozeným způsobem vsakována do 

půdního prostoru. Voda z pojezdové plochy v zahradní části bude mírným spádováním 
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odváděna do dešťové kanalizace, kde s jejím novým vybudováním se dle územního plánu 

Frýdek – Místek počítá. 

 

 Rodinné domy jsou napojeny na elektrickou síť vzdušného vedení, k vytápění 

objektu a ohřevu vody využívají stávající středotlaké plynovodní potrubí, spolu s nově 

zřízenou plynovodní přípojkou, regulátorem plynu a hlavním uzávěrem plynu (HUP) 

umístěným v oplocení rodinných domů. Domy jsou dále napojeny na komunikační vedení 

společnosti Telefónica O2 a řád pitné vody. Bezpečný odvod odpadních vod z jednotlivých 

nemovitostí je zajištěn přípojkami a kanalizačními šachtami napojenými na stávající 

splaškovou kanalizaci. Napojení nemovitostí na jednotlivá média je znázorněno ve 

výkresové dokumentaci číslo 8 a 9. 

 

 V dolní třetině každé ze dvou zahrad protéká místní potok, jehož estetický vliv se 

využije k vybudování jezírka. Do jeho kapes a okrajů se nasadí vodní rostliny s ochrannou 

a samočistící funkcí. V nejužším místě je potok přemostěn. Tvar záhonů a jejich množství 

je znázorněno ve výkrese č.7. Při jejich realizaci je dbáno na funkční umístění v takovém 

poměru k travnatým plochám, aby nedocházelo k jejich rozbití na menší celky. V záhonech 

i mimo ně se počítá s výsadbou nových stromů a keřů, které zejména svou výškovou 

proporcí nebudou zasahovat do ochranného pásma vzdušného vedení vysokého napětí. Je 

dodržena také vzdálenost od obvodových zdí, aby po letech nedocházelo ke stínění 

vnitřních prostor a prorůstání kořenového systému do základů. Stromy a keře druhově 

odpovídají zdejší flóře a místním podmínkám.  

 

 Hranice parcel, které sousedí s veřejnými příjezdovými komunikacemi, jsou 

ohraničeny oplocením kombinovaným ze zdiva a dřeva. To je ve vzdálenosti 1 000 mm od 

komunikace. Dřevěné prvky jsou opatřeny povrchovou úpravou odolnou proti působení 

nepříznivých klimatických vlivů. Plot splňuje nároky estetické i ochranné. Zbylé hranice 

zahrad jsou tvořeny ocelovým pletivovým plotem, v barvě a výšce shodné se sousedním 

pozemkem zahradního areálu. Výška opocení dosahuje celkové výšky 1 800 mm. K vjezdu 

vozidel do zahrady je použita dvoukřídlová, plně automatizovaná brána, se směrem 

otvírání do zahrady. 
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5.2 Popis stavby návrhu varianty 2 

 

5.2.1 Urbanistický návrh varianty 2 - Prodej sazenic a zahradnických potřeb 

Druhý návrh počítá s umístěním zahradnického areálu na pozemku s parcelním označením 

4614/3 a dvou pozemcích 4614/8 a 5159/7. Obě tyto části, které budou patřit jedné 

obchodní společnosti, mají vstup naproti sobě přes dvoupruhovou obslužnou komunikaci, 

která je prostorově odděluje. Areály budou využívány k prodeji zahradních potřeb a 

doplňků.   

 

Již zmíněná dvoupruhová komunikace, parcelově označena 4614/5, je slepě 

ukončená. Díky ní je však přístup také k objektům nacházejícím se za řešenými areály, 

které nejsou součástí mé práce. Na tuto silnici je nájezd z východní strany, kde je její 

napojení z obslužné komunikace Pod Štandlem, s parcelním číslem 5163/1. Ta ústí 

z rychlostní komunikace Příborská, I/48. 

 

Na prvním pozemku, 4614/3, je v jeho východní části navržena nízkopodlažní 

budova o 1NP, s konstrukční výškou vnitřního prostoru 2 750 mm. Nosná konstrukce 

obvodového zdiva je cihlová, o tloušťce 400 mm. Vnitřní nosné prvky mají tloušťku 300 

mm, nenosné 150 mm. Celková užitná plocha stavby je 236,69 m2, zastavěná plocha je 280 

m2. Přístup k prostoru, který se nachází pod sedlovou střešní konstrukcí, je pro případ 

údržby umožněn skládacími schody zabudovanými ve stropní části technické místnosti. 

Povrch střešní krytiny se sklonem 25° odvádí srážky okapovými žlaby a svody přes filtr do 

vybudované jímky, která je uložena v zemním prostoru u severozápadní zdi stavby. Voda 

v jímce je využívána čerpacím systémem k zavlažovacím účelům. Akumulační nádrž je 

opatřena přepadem ústícím do dešťového kanalizačního systému, do kterého vtéká také 

voda sváděná z parkovacích stání. Ta je zprvu spádovanou pojezdovou komunikací 

svedena k jejímu středu do liniových odvodňovacích žlabů, odolných proti pohybu vozidel. 

Případné chemikálie unikající ze zaparkovaných automobilů jsou od dešťové vody 

odděleny odlučovačem ropných látek. Do dešťové kanalizace je odváděna také přebytečná 

voda z okrasného jezírka umístěného u nejsevernějšího bodu parcely. 

 

Vchod do budovy ze západní strany objektu je umožněn dveřmi o rozměrech 1 800 

x 2 400 mm. Zákazníkům zpřístupňuje vnitřní prodejní úsek o plošné kapacitě 135,63 m2, 
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ve které se nachází pokladní část s chodbou. V prodejní části je pohodlný pohyb zákazníků 

zajištěn hlavní dopravní komunikací s průchozí šířkou 2 500 mm. Chodba osobě na vozíku 

se zdravotním tělesným postižením umožňuje navštívit záchodovou kabinu s rozměry 

1 890 x 2 150 mm, která splňuje všechny parametry dle vyhlášky 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Z této 

chodby je přístup ke kanceláři o ploše necelých 16 m2 a chodbě se zázemím pro 

zaměstnance prodejny. Tato chodba, dále rozdělena dvěma dveřmi na tři úseky, má 

celkovou plochu podlahy 22,87 m2. Z prvního úseku je přístupná kuchyňka se sporákem, 

dřezem a dalším kuchyňským nádobím pro zaměstnance v době polední pauzy. Oddělené 

toalety pro ženskou a mužskou část zaměstnanců, vybavené umývadlem a WC mísou, jsou 

přístupné z druhé části chodby. V té jsou také dveře k šatně pro prodavačku prodejny. 

V třetím úseku se nachází technická a úklidová místnost.   

 

Z důvodů snadné omyvatelnosti a údržby je podlahová krytina všech místností 

z dlažby. Rozměry užitných ploch místností jsou uvedeny v legendě výkresu č.20, který je 

součástí výkresové dokumentace. Okenní otvory v každé z místností prosvětlují prostor 

přirozeným světlem. 

 

Druhá součást zahradního areálu se nachází na scelených pozemcích s evidenčním 

označením 4614/8 a 5159/7. V zadní části parcel se nachází budova (výkres č.21) 

s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 11 465 x 29 119 mm, s vchodem umístěným 

naproti vjezdu, natočeným k severozápadní světové straně. Tato budova slouží pouze 

zaměstnancům. Při vstupu do ní se nachází zádveří oddělené od dalších prostor dveřmi 

s rozměry 1 800 x 2 400 mm. Následuje 2 000 mm široká chodba rozdělena na 3 pomyslné 

úseky, jejíž tvar obepisuje obrácené písmeno U. Konce chodby jsou zakončeny 

jihovýchodním obvodovým zdivem tloušťky 400 mm, ve kterém jsou okenní otvory 1 200 

x 1 400 mm, zajišťující přirozené větrání a osvětlení chodby. Svým vedením chodba 

obepíná 3 místnosti s průměrnou plochou 29,2 m2, sloužící ke skladu prodejního materiálu. 

V zadní části budovy se nachází technická místnost spolu s šatnami pro zaměstnance, 

rozdělené dle pohlaví. Kapacitně jsou šatny navrženy pro 2 ženy a 2 muže, s rezervou pro 

jednu osobu. Nachází se zde jedno sprchové stání, 2 umyvadla a 3 skříňky na výměnu 

čistého a špinavého oděvu. Dvě kabinky s WC mísou jsou umístěny pro ženy. Pro muže je 

zde navrženo 1 pisoárové stání s 1 WC kabinkou. Prostory mají zajištěnu dostatečnou 
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výměnu vzduchu okny. Podél severní obvodové stěny jsou navrženy samostatné WC 

místnosti s předsíňkou pro ženskou a mužskou část zaměstnanců, úklidová místnost a 

kuchyňka pro přípravu jídel. Kompletní úklidovou činnost uvnitř obou budov bude 

zajišťovat externí úklidová firma. V jihozápadním rohu budovy je umístěna kancelář 

určená k administrativním účelům zaměstnanců. 

 

Celková zastavěná plocha budovy je 334 m2, z toho je 278,91 m2 plochy užitné. 

Výška 1.NP podlaží je 2 750 mm. Nad ním se nachází půdní prostor, v případě revize a 

opravy přístupný stropním skládacím schodištěm umístěným v prostřední skladové 

místnosti. Srážky ze sedlové střechy o sklonu 25° jsou odváděny přes okapní žlaby a svody 

do dešťového kanalizačního vedení. Tato kanalizace odvádí také vodu ze spádované 

parkovací plochy přes odlučovač ropných látek. U srážek dopadající na travnaté plochy se 

předpokládá jejich přirozený průsak do půdy.  

 

Vjezd do obou zahradních areálů je přizpůsoben vozidlům s normovým označením 

O2 - velké osobní automobily, dle ČSN 30 0026, a to z komunikace 4614/5. Tomu 

odpovídají také poloměry vnitřních oblouků o velikosti 3,1 m a rozměry parkovacích stání, 

které jsou šířky 2,4 m a délky 5,3 m. Počet odstavných a parkovacích stání odpovídá 

tabulkovým hodnotám uvedeným v normě ČSN 73 6110, Projektování místních 

komunikací. Druh stavby dle tabulky č.34 lze specifikovat jako stavbu pro obchod, se 

zaměřením na dům a zahradu. Součet prodejních ploch s vystaveným prodejním zbožím 

v obou areálech je 519,82 m2. Součinitel vlivu automobilizace a stupeň redukce počtu stání 

je v obou případech 1,0, stejně jako u urbanistického návrhu č.1. Pro zákazníky tedy 

připadá 13 parkovacích míst. Další počet pěti stání je určen potřebám zaměstnanců. Další 2 

parkovací místa jsou vymezena osobám se zdravotním tělesným postižením, kde poměr 

šířky a délky této plochy splňuje minimální hodnoty 3 500 / 4 500 mm. 

 

Jako bezpečná rychlost pro pohyb automobilů v zahradních areálech i na přilehlé 

komunikaci je 10 km/h. Bezpečný výjezd z nich zpět na silnici s označením 4614/5 

zaručuje rozhledový trojúhelník na každou ze stran.  

 

Přístup do obou z budov je umožněn chodníky o příčném rozměru 3 000 mm. První 

budova má navíc uzpůsobenou nájezdovou plochu ke vchodovým, dovnitř se otevírajícím 
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dveřím, pro osoby se ZTP. Venkovní prostor šířky 1 500 mm před těmito dveřmi zajišťuje 

manipulační prostor k jejich pohodlnému otevření. Dveře splňují veškeré prvky k jejich 

bezpečné manipulaci. 

 

Zahradní areál se od okolních ploch odčleňuje pozinkovanou svařovanou sítí, která 

chrání prostor před nezákonným vniknutím nepovolaných osob a následným odcizením 

prodávaného zboží. Oplocení výšky 1 800 mm je tmavě zelené barvy.  

 

Při vjezdu do prvního z bloků zahradního areálu se na pravé straně nachází prostor 

pro kontejner určený k odkládání komunálního a plastového odpadu. V druhém bloku je 

umístěn kontejner pro komunální odpad mezi parkovací plochou a chodníkem 

zpřístupňujícím budovu. V obou případech jsou tato stanoviště s kontejnery obezděna a 

zastřešena, aby byla ochrana těchto prostor před působením klimatických vlivů. Svoz 

těchto dopadů je závislý na svozu odpadů z okolních parcel. 

 

V obou částech je zahradní areál napojen na přívod pitné vody. Odvod použité vody 

je zajištěn splaškovou kanalizací. K vytápění prostor a k ostatním účelům spojeným 

s užíváním objektů slouží podzemní přípojka napojená na rozvaděč sítě elektrického 

nízkého napětí. Středotlaký plynovodní systém, jehož trasa vedení je dle územního plánu 

města Frýdek – Místek plánována v komunikaci s označením 5163/1, není využíván. Na 

podzemní komunikační vedení provozované společnosti Telefónica O2 budou objekty 

napojeny přípojkami ze silnice 4614/5. 

 

5.2.2 Urbanistický návrh varianty 2 – Bytový dům 

Území složené z katastrálních pozemků 4691/1 a 4688/5 slouží k umístění bytového domu, 

odstavných ploch pro osobní vozidla a ploch k relaxaci a odpočinku obyvatel domů a jejich 

dětí. 

 

 Vjezd k bytovému domu je z ulice Pod Štandlem umožněn bránou ústící 

v jihovýchodní části pozemku 4691/1. Šestimetrová šířka silnice umožňuje vjezd malým a 

středním osobním automobilům, jejichž označení je O1 (dle ČSN 30 0026). Poloměry 

vnitřních oblouků jsou 3 000 mm. Silnice je v úrovni bytového domu zaslepena a opatřena  

úvraťovým obratištěm ve tvaru písmene T, kde jeho rozměrové parametry korespondují 
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s údaji uvedenými v ČSN 73 6110. V pravé části před obratištěm se nachází vjezd k 

parkovací ploše, která disponuje až 10ti místním stáním pro obyvatele bytového domu. 

Nachází se zde také jedno stání pro osobu se zdravotním tělesným postižením. Rozměry 

kolmých stání pro osobní automobily jsou délky 4,5 m s příčným rozestupem 2,25 m. Pro 

osoby se ZTP je šířka stání uzpůsobena na rozměr 3,5 m. Dimenze počtu stání je 

vypočítána z následujících údajů tabulky č. 34 normy ČSN 73 6110 – Projektování 

místních komunikací. Jako druh objektu je vybrán činžovní obytný dům. Výměra účelové 

jednotky v 1.NP u bytu určeném pro užívání osobou se zdravotním postižením je 76,79 m2. 

Druhý byt ve stejném nadzemním podlaží má plochu 93,26 m2. 2.NP nám nabízí dva 

zrcadlově shodné byty, jejichž celkové rozměry jsou 106,05 m2. Na základě těchto hodnot 

můžeme bytové jednotky v 1.NP přiřadit k tabulkové skupině bytu do 100 m2, byty v 2.NP 

ke skupině s celkovou plochou nad 100 m2. Bytový dům tedy nabízí 4 byty. Podle údajů 

z tabulky připadá na každý byt v 1.NP 1 parkovací stání, v 2.NP 4 parkovací stání. Po 

součtu hodnot se dostáváme k celkovému počtu stání alespoň pro 6 osobních automobilů. 

 

Významným prvkem v území je nepodsklepený bytový dům o dvou nadzemních 

podlažích a se světlou výškou všech místností 2,60 m, bez obytného podkroví. 

Obdélníkový půdorysný tvar o rozměrech stran 15,00 x 20,00 m je natočen rovnoběžně se 

severní a západní hranicí pozemku, na kterém se nachází. Jedná se o schodišťový bytový 

dům, kde byty v něm jsou zpřístupněny vertikálním společným schodištěm, které je 

umístěno na průčelí budovy. Schodiště je umístěno symetrickou sekcí k šířce budovy. 

V 1.NP a 2.NP schodiště zpřístupňuje dva byty na každém z podlaží.  

 

Bytový dům má vstup orientován k jihovýchodní světové straně. Z venkovní strany 

je prostor před vstupem vybaven světelným čidlem reagujícími na pohyb, zvonky, 

domovními schránkami přístupnými bez nutnosti otevírat uzamykatelné dveře a 

přístřeškem chránící obyvatele před klimatickými vlivy. Bytový dům je nad okolní terén 

vyvýšen 300 mm. K překonání výškového rozdílu slouží obyvatelům bytů i osobám se 

zdravotním postižením šikmá rampa šířky 1 500 mm a délky 2,4 m se sklonem 1:8 (12,5 

%). Rampa má po obou stranách vodící tyč ve výši 250 mm a madla ve výšce 750 a 900 

mm s přesahem 150 mm před a za konec rampy. Dvoukřídlové vchodové dveře o 

rozměrech 1 800 x 2 100 mm jsou taktéž opatřeny prvky pro snadné otevírání osob na 
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vozíku dle vyhlášky 398/2009 Sb.. Před těmito dveřmi, které se otevírají směrem ven, se 

nachází dostatečný manipulační prostor o minimálních rozměrech 1 500 x 2 000 mm. 

 

V místnosti, která je napravo po vstupu do objektu, se nachází uzamykatelný 

prostor pro ukládání dětských kočárků, jízdních kol a vozíků pro invalidy. Za vchodovými 

dveřmi pokračuje chodba k jednotlivým bytům v 1.NP. V levé části 1.NP jsou 

umístěny další prostory s domovním vybavením, kterými jsou společenská, úklidová a 

technická místnost. V technické místnosti je instalován komínový systém pro odvod 

zplodin z kondenzačního plynového kotle, sloužícího k ohřevu TUV a k vytápění všech 

bytových prostor.  

 

V levé přízemní části bytového domu se dále nachází dvoupokojový byt o 

zastavěné ploše 76,69 m2, u něhož je předpoklad užívání osobou na vozíku. Tomu je 

přizpůsobena šířka všech bezprahových dveří (900 mm) a nejmenší plošné parametry 

všech místností, zejména prostor pro osobní hygienu, ve kterém se nachází vana, WC mísa, 

umyvadlo a ventil k instalaci pračky. Ve výkrese č.22 jsou jednotlivé manipulační plochy v 

bytě vyznačeny symbolickým kruhem o poloměru 1 500 mm.  

 

Přístup k oběma bytům v 2.NP je z přízemí zajištěn pravotočivým schodištěm 

s šířkou a výškou každého schodišťového stupně v poměru 170/280 mm. V každém 

schodišťovém rameni o šířce 1 200 mm se nachází celkem 7 schodišťových stupňů. 

Schodišťový prostor je odvětrán a prosvětlen přirozeným světlem z okenního otvoru 

umístěným nad mezipodestou. Sklon schodišťového ramene dosahuje hodnoty 32,24°. 

 

V 2.NP se nacházejí dva zrcadlově shodné třípokojové byty. Každý z bytů má 

celkovou užitnou plochu místností 106,05 m2.  

 

Výrazným prvkem každého bytu je obývací pokoj a kuchyně, ve které je vývod pro 

instalaci myčky, plynového sporáku a dřezu. V koupelnách běžných bytů se nachází ventil 

k pračce, umyvadlo a sprchový kout. WC mísa s umývadlem je v samostatné toaletní 

místnosti o ploše 3,18 m2. Světlé výšky místnosti jsou 2 600 mm. Relaxace a odpočinek je 

uživatelům bytů nabídnut užitím prostorných balkónů o minimální hloubce 1 500 mm. 

Každý z bytů umožňuje svým projekčním řešením přepravu předmětů o rozměrech 1 800 
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mm x 600 mm x 1 800 mm. Pro uskladnění předmětů jsou v bytech horního podlaží k tomu 

účelu naprojektovány komory.  

 

Plošné parametry s typem navržené podlahové krytiny u všech místností jsou 

uvedeny v legendě výkresu č.22 a 23, ze kterých je možné vyčíst vzájemnou návaznost 

jednotlivých místností. Tyto výkresy jsou součástí přiložené výkresové dokumentace. 

 

Základním typem topení bytů je ústřední vytápění, s možnou regulací teploty. 

Tento typ vytápění je pohodlnou a ekonomickou variantou. Vytápěnými místnostmi jsou 

rovněž prostory domovního vybavení určené pro pobyt osob, situované v 1.NP bytových 

domů.  

 

Větrání pokojů, přívod čerstvého vzduchu z venkovního prostoru, odvod pachů a 

vlhkosti je zajištěno okenními otvory, včetně hygienických prostor a prostor s toaletou. 

  

 Neobytné podkroví bytového domu s vaznicovým krovem pod střešní konstrukcí je 

zpřístupněno skládacími schody, umístěnými ve stropní části společné chodby. Střešní 

konstrukce bytového domu je navržena sedlová, se sklonem 25°. Krytina je z betonových 

střešních tašek, v cihlově červené barvě. Svým charakterem je odolná proti zašpinění, 

místním klimatickým vlivům. V rámci své životnosti si uchovává svou původní barevnost. 

Hladká povrchová úprava má příznivý vliv na sjíždění sněhu během zimních měsíců. Aby 

nebylo ohroženo zdraví chodců pohybujících pod bytovým domem, nekontrolovanému 

sjíždění větších kusů sněhu zabrání protisněhové střešní tašky umístěné v druhé řadě od 

okapní hrany. Dešťové srážky jsou odváděny plechovým okapovým systémem z měděného 

materiálu. Střešní konstrukce je rovněž opatřena hromosvodem zajišťujícím nutnou 

ochranu před bleskem. Jímací tyč je z nerezové oceli. Hromosvod spolu s nezbytným 

sortimentem je projektován a montován v souladu s ČSN 34 1390. Dešťové srážky jsou ze 

střech okapovými svody odváděny do nově vybudované dešťové kanalizace, která pomocí 

bodových vpustí jímá také vodu z pojízdných a parkovacích částí komunikace přes 

odlučovač ropných látek. Vodní srážky dopadající na travnaté plochy nejsou odváděny, ale 

nechávají se volně vsáknout do půdního prostoru. 
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5.2.3 Hřiště pro děti 

Nedílnou součástí celého bytového areálu jsou dětská hřiště, což ocení zejména rodiny 

s dětmi a vnoučaty. Nachází se na území s kat. č. 4691/1, v jeho východní části. Přístup 

k těmto herním prvkům je pomocí komunikace pro pěší s povrchem zámkové dlažby. Tvar 

hřiště je nepravidelný a oválný, ohraničen od okolní plochy dřevěným nízkým oplocením 

s přístupovou brankou. Oplocení brání zvěři ke vstupu k hracím plochám a jeho 

následnému znečišťování.  Hrací prvky jsou zde zejména skluzavky, houpačky, 

prolézačky, pískoviště, šplhací stěna. Vše podléhá certifikaci dle normy ČSN EN 1176-

1:2000. Hrací podklad jsem zvolil kačírek. 

 

5.2.4 Zpevněné plochy pro chodce 

Pro pěší komunikaci slouží na pozemcích chodníky s šířkovým a prostorovým 

uspořádáním dle ČSN 73 6110 o příčném minimálním rozměru 1,5 m. Jejich maximální 

podélný sklon dodržuje předepsanou hranici 8,33 %, maximální příčný sklon je 2,0 %. 

Cílem návrhu je zachovat celistvost trávníkové plochy, s minimálním počtem vzájemného 

křížení, a s vyvarováním se ostrých úhlů. Místa klidu jsou zezadu doplněna zelenými 

dřevinami s výhledem do prostoru. 

 

5.2.5 Zeleň 

Na pozemku s uvažovaným umístěním bytových domů návrh počítá také s vysazením 

nových keřů a stromů, které svým typem květenství nebudou obtěžovat případné alergiky. 

Jsou vybrány zejména kvetoucí keře a trvalky, dekorativně působícími balvany, či 

nášlapné kameny. Použití stromů bude typické pro danou lokalitu, doplněné o zažité, 

kvetoucí rostliny cizí. U dospělých stromů se počítá s malými či úzkými korunami. Snaha 

je vytvořit estetickou atraktivitu krajiny po celý rok. 

 

V návrhu je upřednostňována výsadba nízkých dřevin, tak, aby jejich pozdější 

výšková dispozice se nestala nežádoucím faktorem – nezastiňovala obytnou budovu, 

neztěžovala dopravní situaci, s dobrým poměrem světla a stínu. Výsadba rostlinstva se 

v návrhu řídí obecnými pravidly, jakými jsou – minimální vzdálenosti od budov, stožárů 

osvětlení, inženýrských sítí, atd. Cílem je vytvořit prachový filtr a hlukovou bariéru od 

přilehlých komunikací.  
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Parkovací plocha je po obvodu oddělena od travnaté plochy nízkým živým plotem. 

Nezbytnou součástí návrhu se stává i estetický, kompoziční a prostorotvorný význam. 

Výběr rostlin počítá s minimálními náklady na jejich údržbu. Rozmístění a druhový 

charakter rostlinných prvků je harmonický se zdejší přírodní kompozicí. Zbylá plocha je 

dle návrhu oseta travním porostem. 

 

V rámci terénních úprav jsou vytvořeny povrchové nerovnosti s cílem oživit 

vnímání krajiny a zamezit jejímu jednolitému rázu. V odpočinkové zóně je terén mírně 

zvlněný. Na slunných místech zahrady (v jihovýchodním cípu pozemku 4688/5) se nachází 

skalky, které svým rostlinným složením vytváří estetickou funkci zahrady. Květenství 

jednotlivých typů rostlin je různé v průběhu jednotlivých ročních období. Jejich druhový 

výběr vyhovuje zdejším klimatickým podmínkám. Dominantním prvkem je kámen, 

typický pro zdejší krajinu, nepravidelně a přirozeně zasazen do terénu.  

 

5.2.6 Vodní prvek 

Jižní hranici pozemku s parcelním označením 4688/5 lemuje po celém jejím obvodu potok 

s velmi nízkou průtočností. Směr toku směřuje od západní strany k východní, mimo 

řešenou lokalitu ústí do řeky Olešné. Z důvodu zachování přirozenosti, mikroklimatického 

a hygienického významu, bude tento tok i nadále součástí krajiny. V letních měsících bude 

sloužit jako pítko pro ptactvo. V oblasti mezi chodníky je zde vytvořeno malé jezírko s 

vodními rostlinami, jejichž kořenový systém má spolu s tekoucí vodou samočistící 

charakter. Chodníky vedoucí do části odpočinkové jsou v oblasti vodního toku ve třech 

místech opatřeny mostní konstrukcí se zábradlím vysokým 900 mm. 

 

5.2.7 Mobiliář 

Pozemky s domy pro bydlení jsou doplněny lavičkami a odpadkovými koši, jejichž 

umístění kopíruje okraje chodníků. Těmito prvky jsou doplněny i prostory v blízkosti 

vchodů do bytových domů a hracích ploch. Lavičky jsou opatřeny opěradly a područkami. 

Nosná konstrukce laviček je kovová, o sezení a opření se starají dřevěné prvky, opatřené 

impregnací a lakovou vrstvou tvořící ochranu před působením nepříznivých vlivů. Délkové 

parametry lavičky jsou 1 800 mm, s šířkou 715 mm, celkovou výškou 820 mm a výškou 

sedáku po jejím ukotvení 450 mm. Jako prostor ukládání drobného odpadu slouží 

odpadkový koš, umístěný v blízkosti laviček. Množství laviček a košů je v poměru 3:1. 
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Objem košů je 45 litrů, vzhledem a typem podobný lavičkám. Konstrukce opláštění košů je 

ocelová, doplněná dřevěnými prvky. Součástí je i ploška pro hašení cigaret. Vnitřní nádoba 

na vysypání odpadků je vyjímatelná, přístupná otvíravými dvířky opatřeny univerzálním 

zámkem. V blízkosti hracích prvků je umístěn jednostranný ocelový stojan pro uchycení 5 

kol. Svou délkou 1 750 mm umožňuje konstrukce osové vkládání bicyklů ve vzdálenostech 

po 350 mm. Všechny tyto městské mobiliáře jsou do země kotveny pomocí betonových 

patek. 

 

Obr.10 Lavička s opěradlem a područkami 

 

Obr.11 Odpadkový koš 
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Obr.12 Stojan na kola 

 

 

V nočních hodinách umělé osvětlení s bílým svitem zajišťují venkovní svítidla 

s úsporným světelným zdrojem. Výška svítidel je ve dvou výškových úrovních – 2 500 

mm a 1 050 mm. Vyšší lampy lemují obrubníky příjezdových komunikací a parkovacích 

stání. Nižší doprovázejí chodníky zejména v odpočinkové části zahrady. Primární účinek 

lamp je efektivní osvětlení ploch. Důraz je kladen, aby nedošlo k nežádoucímu osvětlení 

oken nájemníků. Lampy budou ukotveny zabetonováním. Umístění lamp a nasměrování 

jejich svitu je uvedeno ve výkrese č.17, který je součástí výkresové dokumentace. 

 

Obr.13 Venkovní osvětlení 

 

 

Umístění mobiliářů včetně venkovních osvětlení je znázorněno v urbanistickém 

návrhu – výkres č.16.  
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5.2.8 Stanoviště na odpady 

Při vjezdu do areálu k bytovým domům je po levé straně umístěno stanoviště pro 

kontejnery na odpad. Na tomto stanovišti se nacházejí 2 plastové kontejnery na komunální 

odpad, 2 kontejnery na odpad plastový, 1 kontejner na papír a 1 kontejner na sklo. 

Jednotlivé druhy kontejnerů se liší typem odpadu, pro který jsou určeny. U všech typů 

nádob je jejich pohyb zajištěn čtyřmi otočnými koly, z nichž 2 jsou opatřeny brzdou. Jejich 

objem je 1 100 l, s rozměry 1 360 x 1 070 x 1 455 mm. Barva nádoby na komunální odpad 

je černá. Ostatní barvy se liší dle typu separovaného odpadu (modrá – papír, žlutá – plast, 

zelená – sklo). 

 

Prostor kde se kontejnery nachází je chráněn přístřeškem o rozměru 8 750 x 1 500 

mm. Přístup k němu je za každého počasí, z jižní strany. Stanoviště odpadu je svým 

konstrukčním řešením chráněno proti povětrnostním podmínkám, proti dešti a slunci.  

 

Četnost odvozu, za které bude zodpovědné město Frýdek – Místek, se přizpůsobí 

četnosti svozu odpadů z okolních domů. 

 

Obr.14 Kontejner (pro komunální odpad) 

 

5.2.9 Oplocení 

Po celé délce východní hranice obou parcel, na nichž se bytový dům nachází, návrh počítá 

s oplocením v kombinaci zděných a dřevěných prvků Plot je od přilehlé komunikace ve 

vzdálenosti 1 000 mm. Dřevěné části plotu budou svým typem a barvou odpovídat dřevu 

použitém na mobiliáři. Zbylou část hranice pozemku tvoří ocelový drátěný plot, v barvě a 
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výšce shodné se sousedním pozemkem zahradnického areálu. Výška oplocení bude 

dosahovat do výšky 1800 mm.  

 

Obr.15 Oplocení podél komunikace 

 
 

 

5.3 Napojení na technickou infrastrukturu 

 

V rámci řešených objektů byly provedeny výpočty předpokládaných spotřeb energií a 

navrženy dimenze jednotlivých inženýrských sítí. Výpočty se zabývaly oběma navrženými 

variantami. Byla posuzována koncepce vodovodu, splaškových i dešťových kanalizací, 

plynovodu a elektrické energie. 

 

5.3.1 Vodovod 

V části řešené lokality je v současné době vybudovaný zásobovací řad pitné a užitkové 

vody, který je v majetku společnosti SmVaK Ostrava a.s.. Trasa jeho vedení, 

podložená územním plánem města, je znázorněna v přiloženém výkrese č.3, který je 

součástí výkresové dokumentace. Je v něm znázorněno vedení rozvodné sítě s pitnou 

vodou z jihu na sever v dimenzi DN 80. 

  

Rodinné domy v první řešené variantě a bytový dům ve variantě druhé odebírá 

pitnou vodu z hlavního potrubí vedeného v přidruženém prostoru přilehlých místních 

obslužných komunikací. V případě zahradních areálů se obě z budov (u obou variant) 

napojují na řad v komunikaci s označením 5163/1. Tento přípoj vede nejkratší možnou 
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trasou přes pozemek 4688/3 a 5163/2. Žádná budova není napojena na zásobovací řad s 

vodou užitkovou. 

  

Pro vodovodní řád do DN 500 platí ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího okraje 

potrubí, pro průměr nad DN 500 je ochranné pásmo stanoveno do vzdálenosti 2,5 m od 

vnějšího líce stěny potrubí. 

  

Použité symboly během výpočtu: 

 qb - specifická potřeba vody na jednoho člověka za den  

- pro bytový fond - RD 90 l/(os.den) pro Místek 

           - BD 120 l/(os.den) pro Místek 

QOV - specifická potřeba vody na jednoho člověka za den  

        - pro občanskou a technickou vybavenost –70 l/(os.den) pro Místek 

 n - počet obyvatel, zaměstnanců 

 kd - součinitel denní nerovnoměrnosti  

    - 1,35 pro Místek 

 kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

          - 2,0 pro Místek 

v = 0,8 m/s = 2 880 m/hod 

Varianta 1 

Výpočet potřeby studené pitné vody pro rodinné domy: 

1 RD = 4 obyvatelé 

Celkový počet RD: 2 

Počet obyvatel celkem: 8 

-------------------------------- 

Denní průměrná potřeba vody: 

QDENNNÍ = n * qb = 4 * 90 = 360 l/den 

Maximální denní potřeba vody: 

QMAX = QDENNÍ * kd = 360 * 1,35 = 486 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody: 

Qhod = QMAX * kh / 24 = 486 * 2 / 24 = 40,5 l/hod 

-------------------------------- 

 



 

 

56 

 

Hodnoty pro 2 RD: 

QDENNNÍ = 720 l/den 

QMAX = 972 l/den 

Qhod = 81 l/hod = 0,081 m3/hod 

-------------------------------- 

Návrh dimenze potrubí: DN = ���∗����	∗
 � � 	���∗�,���	∗����� = 5,99*10-3 m  

 

Výpočet potřeby studené pitné vody pro zahradní domy: 

Celkem 5 zaměstnanců 

-------------------------------- 

Denní průměrná potřeba vody: 

QDENNNÍ = n * qb = 5 * 70 = 350 l/den 

Maximální denní potřeba vody: 

QMAX = QDENNÍ * kd = 350 * 1,35 = 472,5 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody: 

Qhod = QMAX * kh / 24 = 472,5 * 2 / 24 = 39,375 l/hod = 0,0394 m3/hod 

-------------------------------- 

Návrh dimenze potrubí: DN = ���∗����	∗
 � � 	���∗�,���	∗����� = 4,175*10-3 m  

Varianta 2 

Výpočet potřeby studené pitné vody pro bytový dům: 

Bytový dům celkem pro 10 nájemníků 

-------------------------------- 

Denní průměrná potřeba vody: 

QDENNNÍ = n * qb = 10 * 120 = 1200 l/den = 1,2 m3/den 

Maximální denní potřeba vody: 

QMAX = QDENNÍ * kd = 1 200 * 1,35 = 1 620 l/den = 1,62 m3/den 

Maximální hodinová potřeba vody: 

Qhod = QMAX * kh / 24 = 1 620 * 2 / 24 = 135 l/hod = 0,135 m3/hod 

-------------------------------- 

Návrh dimenze potrubí: DN = ���∗����	∗
 � � 	���∗�,���	∗����� = 7,73*10-3 m  
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Výpočet potřeby studené pitné vody pro zahradní domy: 

Celkem 5 zaměstnanců 

-------------------------------- 

Denní průměrná potřeba vody: 

QDENNNÍ = n * qb = 5 * 70 = 350 l/den 

Maximální denní potřeba vody: 

QMAX = QDENNÍ * kd = 350 * 1,35 = 472,5 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody: 

Qhod = QMAX * kh / 24 = 472,5 * 2 / 24 = 39,375 l/hod = 0,0394 m3/hod 

-------------------------------- 

Návrh dimenze potrubí: DN = ���∗����	∗
 � � 	���∗�,���	∗����� = 4,175*10-3 m  

 

5.3.2 Kanalizace – splašková a dešťová 

Město Frýdek – Místek plánuje vybudovat v příštích letech oddělenou kanalizační 

soustavu pro odvod splaškových a dešťových vod. Obě tyto soustavy s předpokládanou 

dimenzí DN 300 budou vedeny ze severní a západní části území směrem na východní 

stranu. Vodní srážky budou z komunikací, chodníků a některých střešních konstrukcí přes 

dešťovou zdrž odváděny do řeky Olešné. Hrubé nečistoty z těchto vod budou předem 

odstraněny sedimentační nádrží a odlučovačem ropných látek. U zatravněných ploch se 

očekává především přirozené zasakování vod do půdního systému. Kanalizační soustava 

splašková a dešťová bude vedena v trase místní komunikace, dle ČSN 73 6005. Její 

navržení bude plně v souladu s ČSN 6101. 

  

Ochranná pásma pro kanalizační stoky jsou shodná s ochrannými pásmy jako u 

vodovodu. 

  

Bilance udávající předpokládané množství splaškových vod je dána níže 

uvedenými výpočty. 
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Použité symboly během výpočtu: 

QS – denní průměrný odtok splaškových vod. Údaj je roven denní průměrné 

potřebě vody QDENNÍ 

QMAX – maximální denní spotřeba vody 

 QSMAX – maximální odtok splaškových vod 

 kh – koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod 

          - 2,0 pro Místek 

Varianta 1 

Výpočet splaškové kanalizace pro rodinné domy: 

Průměrný odtok splaškových vod: 

QS = QMAX * 0,9 / 24 = 0,486 * 0,9 / 24 = 0,018225 m3/hod 

Maximální odtok splaškových vod: 

QSMAX = QS * kh = 0,018225 * 2,0 = 0,03645 l/s 

Výpočet splaškové kanalizace pro zahradní domy: 

Průměrný odtok splaškových vod: 

QS = QMAX * 0,9 / 24 = 0,4725 * 0,9 / 24 = 0,0177 m3/hod 

Maximální odtok splaškových vod: 

QSMAX = QS * kh = 0,0177 * 2,0 = 0,0354 l/s 

 

Výpočet dešťové kanalizace pro rodinné domy: 

Způsob zastavění Plocha A[m
2
] Součinitel odtoku dle 

konfigurace v území - 

Ψ 

Plocha redukovaná  

ARED [m
2
] 

Vozovka, chodníky 361 0,8 288,8 

Zelené plochy 4 794 0,15 719,1 

         ∑ARED = 1 007,9 m2 

ARED = ∑(Ai * Ψi) 

- Celková redukovaná plocha ARED = 1 007,9 m2 = 1,01 ha 

- qS = 120 l/(s.ha) – platí pro 15ti minutový přívalový déšť při periodicitě p = 0,5 

QD = ARED * qS = 1,01 * 120 = 121,2 l/s 

- celkové množství dešťových vod 

Q = QD = 121,2 l/s = 0,1212 m3/s 
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Výpočet dešťové kanalizace pro zahradní domy: 

Způsob zastavění Plocha A[m
2
] Součinitel odtoku dle 

konfigurace v území – 

Ψ 

Plocha redukovaná  

ARED [m
2
] 

Vozovka, chodníky 1 165,5 0,8 932,4 

Zelené plochy 2 047,5 0,15 307,125 

         ∑ARED = 1 239,525 m2 

ARED = ∑(Ai * Ψi) 

- Celková redukovaná plocha ARED = 1 239,525 m2 = 1,24 ha 

- qS = 120 l/(s.ha) – platí pro 15ti minutový přívalový déšť při periodicitě p = 0,5 

QD = ARED * qS = 1,24 * 120 = 148,8 l/s 

- celkové množství dešťových vod 

Q = QD = 148,8 l/s = 0,1488 m3/s 

Varianta 2 

Výpočet splaškové kanalizace pro bytový dům: 

Průměrný odtok splaškových vod: 

QS = QMAX * 0,9 / 24 = 1,62 * 0,9 / 24 = 0,06075 m3/hod 

Maximální odtok splaškových vod: 

QSMAX = QS * kh = 0,06075 * 2,0 = 0,1215 l/s 

Výpočet splaškové kanalizace pro zahradní domy: 

Průměrný odtok splaškových vod: 

QS = QMAX * 0,9 / 24 = 0,4725 * 0,9 / 24 = 0,0177 m3/hod 

Maximální odtok splaškových vod: 

QSMAX = QS * kh = 0,0177 * 2,0 = 0,0354 l/s 

Výpočet dešťové kanalizace pro bytový dům: 

Způsob zastavění Plocha A[m
2
] Součinitel odtoku dle 

konfigurace v území - 

Ψ 

Plocha redukovaná  

ARED [m
2
] 

Vozovka, chodníky 1 191 0,8 952,8 

Zelené plochy 1 946 0,15 291,9 

Střechy 349 0,9 314,1 

         ∑ARED = 1 558,8 m2 
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ARED = ∑(Ai * Ψi) 

- Celková redukovaná plocha ARED = 1 558,8m2 = 1,56 ha 

- qS = 120 l/(s.ha) – platí pro 15ti minutový přívalový déšť při periodicitě p = 0,5 

QD = ARED * qS = 1,56 * 120 = 187,056 l/s 

- celkové množství dešťových vod 

Q = QD = 187,056 l/s = 0,187 m3/s 

Výpočet dešťové kanalizace pro zahradní domy: 

Způsob zastavění Plocha A[m
2
] Součinitel odtoku dle 

konfigurace v území – 

Ψ 

Plocha redukovaná  

ARED [m
2
] 

Vozovka, chodníky 1 130 0,8 904 

Zelené plochy 1 817 0,15 272,55 

Střechy 333 0,9 299,7 

         ∑ARED = 1 476,25 m2 

ARED = ∑(Ai * Ψi) 

- Celková redukovaná plocha ARED = 1 476,25 m2 = 1,48 ha 

- qS = 120 l/(s.ha) – platí pro 15ti minutový přívalový déšť při periodicitě p = 0,5 

QD = ARED * qS = 1,48 * 120 = 177,6 l/s 

- celkové množství dešťových vod 

Q = QD = 177,6 l/s = 0,1776 m3/s 

 

5.3.3 Elektrická energie 

V území se nachází trasa nadzemního vedení VN, která svým ochranným pásmem výrazně 

zasahuje do prostoru pozemku 4688/5 a výrazně tím ovlivňuje jeho další možnosti využití. 

Okolní zástavba rodinných domů a přilehlých objektů je v současné době napojena na trasu 

nadzemního vedení NN. V návrhových studiích jsou rodinné domy a bytový dům napojeny 

na energetickou síť nadzemními izolovanými kabely, zahradní areály odebírají elektrickou 

energii podzemním vedením NN, která bude přiváděna z nově vybudované trafostanice na 

pozemku 4688/4. Majitelem veškerého energetického zařízení je v současné době 

společnost ČEZ Distribuce, a.s.. 

 

Kabelové vedení nízkého napětí k navržené zástavbě je při křížení s komunikací 

uloženo v chráničkách s minimálním krytím 1,0 m. 
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Použité symboly během výpočtu: 

Pi – instalovaný výkon [kW] 

Pp – soudobý výkon [kW] 

 βn – soudobost (koeficient současnosti) 

 n – počet zásobovacích jednotek 

Varianta 1 

Výpočet orientačního množství elektrické energie pro rodinné domy: 

- stupeň elektrizace B – průměrný příkon 8,2 kVA/byt, soudobost (koef.současnosti) – 

0,15 

Pi = P * n = 8,2 * 2 = 16,4 kW 

PP = Pi * βn = 16,4 * 0,15 = 2,46 kW 

- roční spotřeba elektrické energie (1 500 hodin) 

A = 1 500 * Pp = 1 500 * 2,46 = 3 690 kWh 

Výpočet orientačního množství elektrické energie pro zahradní domy: 

- stupeň elektrizace C (plně elektrifikovaná jednotka) – průměrný příkon 10 

kVA/jednotka, soudobost (koeficient současnosti) – 0,2 

- 2 domy 

Pi = P * n = 10 * 2 = 20 kW 

PP = Pi * βn = 20 * 0,2 = 4,0 kW 

- roční spotřeba elektrické energie (1 500 hodin) 

A = 1 500 * Pp = 1 500 * 4,0 = 6 000 kWh 

Varianta 2 

Výpočet orientačního množství elektrické energie pro bytový dům: 

- stupeň elektrizace B – průměrný příkon 8,2 kVA/byt, soudobost (koef.současnosti) – 

0,15 

- 4 bytové jednotky 

Pi = P * n = 8,2 * 4 = 32,8 kW 

PP = Pi * βn = 32,8 * 0,15 = 4,92 kW 

- roční spotřeba elektrické energie (1 500 hodin) 

A = 1 500 * Pp = 1 500 * 4,92 = 7 380 kWh 
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Výpočet orientačního množství elektrické energie pro zahradní domy: 

- stupeň elektrizace C (plně elektrifikovaná jednotka) – průměrný příkon 10 

kVA/jednotka, soudobost (koeficient současnosti) – 0,2 

- 2 domy 

Pi = P * n = 10 * 2 = 20 kW 

PP = Pi * βn = 20 * 0,2 = 4,0 kW 

- roční spotřeba elektrické energie (1 500 hodin) 

A = 1 500 * Pp = 1 500 * 4,0 = 6 000 kWh 

 

5.3.4 Plyn 

 Území je plynofikováno VTL (DN 300, PN 25) a STL plynovodem, jejichž 

vlastníkem je společnost RWE Distribuční služby, s.r.o.. U VTL plynovodu se počítá 

s vybudováním přeložky pro obě navržené varianty, jelikož řešené území je zasaženo 

bezpečnostním a ochranným pásmem VTL plynovodu. S touto přeložkou je počítáno jako 

s podmiňující investicí obou návrhů. Objekty se napojují na STL vedení o kapacitě DN 50 

a DN 90 pomocí přípojek, které jsou opatřeny regulátory tlaku. U rodinných a bytových 

domů bude plyn využíván k vaření, vytápění a ohřevu TUV. 

  

Použité symboly během výpočtu: 

QP – výpočtová hodnota průtoku plynu 

n – počet zásobovací jednotek 

 q – průměrná specifická potřeba plynu 

Varianta 1 

Výpočet orientačního množství plynu pro rodinné domy: 

- plyn je využíván k vaření, vytápění a ohřevu TUV 

- 2 rodinné domy 

QP = n * q = 2 * 0,7 = 1,4 m3/hod 

Výpočet orientačního množství plynu pro zahradní domy: 

- objekty zahradního areálu nejsou plynofikovány  
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Varianta 2 

Výpočet orientačního množství plynu pro bytový dům: 

- plyn je využíván k vaření, vytápění a ohřevu TUV 

- 4 bytové jednotky 

QP = n * q = 4 * 0,45 = 1,8 m3/hod 

Výpočet orientačního množství plynu pro zahradní domy: 

- objekty zahradního areálu nejsou plynofikovány  

 

5.4 Příprava k výstavbě 

 

V současné době se na pozemku nenachází velké množství dřevin. Avšak ty rostliny a keře 

bránící svým vzrůstem výstavbě budou předem odstraněny v nezbytné míře.  

 

Před samotnou výstavbou proběhne vytýčení stavby, od správců sítí bude zjištěna 

přesná poloha vedení médií, jejich hloubka a další nezbytnosti. Následně bude pozemek 

zbaven povrchové ornice v patřičné hloubce a rozsahu. Ta nebude odvážena, ale bude 

deponována na pozemku a později opětovně využita k vykrytí nerovností.  

 

Příjezd vozidel na staveniště bude zajištěn přes silnici Příborská a Pod Štandlem.  

Při výjezdu z pozemku budou vozidla vždy zbavena hrubých nečistot, aby nedocházelo 

k zašpinění a zaprášení silnic. Pokud tomuto dojde, dopravní komunikace budou od těchto 

nečistot dodatečně zbaveny. 

 

5.5 Požární ochrana 

 

Dle normy ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování jsou 

řešené bytové domy charakterizovány skupinou s označením OB2 – bytové domy mající 

více než tři obytné buňky. Na základě normových předpisů mohou tedy bytové domy 

obsahovat nechráněné únikové cesty, které poslouží jako komunikační prostor směřující 

z požárem zasaženého úseku k východu na volné prostranství. A to pouze u objektů o 

výšce h ≤ 9 m, ve kterém je maximálně 12 obytných buněk, což navrhované stavby splňují. 

V každém patře se bude nacházet evakuační plán budovy. 
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Před vchodem do bytového domu se ve venkovní části nachází odběrné místo pro 

případný zásah jednotek v případě požáru. Vnitřní odběrní místa jsou také instalována 

v každém z podlaží domu. Jejich dimenze a umístění je v souladu s platnou normou ČSN 

73 0873. Voda dodávaná do požárního systému je pitná.  

 

Objekty zahradního areálu obsahují přenosné hasební přístroje, které mají kapacitu 

k uhašení či lokalizaci případného požáru. Tyto přístroje mají certifikaci o kvalitě ČSN 

ISO 9001:2001 s následnou revizí. 

 

Budeme-li posuzovat pravděpodobnou dobu mezi ohlášením požáru a příjezdem 

první hasící jednotky dle normy ČSN 73 0802 k lokalitě Pod Štandlem, lze řešenou 

lokalitu zařadit do časového pásma H2, s časovým dojezdem do 15 minut. 

 

5.6 Bezpečnost staveb při jejich užívání 

 

Konstrukce staveb je provedena dle platných norem a předpisů tak, aby splňovala všechny 

základní podmínky pro jejich bezpečné užívání, pro které byly určeny. Vysoké nároky byly 

kladeny na oblast hygieny.  

 

Bytový dům, jeho dispoziční návrh místností, natočení ke světovým stranám, plošné 

požadavky a odstupové vzdálenosti jsou v souladu s platnou Českou technickou normou 

z roku 2004 ČSN 73 4301 – Obytné budovy.  

 

5.7 Soubor opatření před působením negativních účinků na stavbu 

 

Území se nachází v lokalitě nízkého a přechodového radonového indexu. Toto množství 

však nemá zásadní vliv na zdraví či chování osob zde se pohybujících. K výstavbě jsou 

použity proto klasické stavební materiály spolu s technologickými postupy používanými 

při běžných stavbách.  

 

 Přece jen před zahájením výstavby se získají aktuálnější informace o množství 

radonu v území novým měřením. V případě zjištění zvýšených hodnot se provedou 

příslušná opatření. 
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Území se nenachází na aktivní zóně, která by byla stanovena jako záplavové území 

vodního toku. Rovněž zde není území vymezeno jako plocha se zvýšenou seismicitou.  

 

Na této ploše se nenachází dle mapových podkladů z územního plánu města Frýdek 

– Místek žádná naleziště zemního plynu, černého nebo hnědého uhlí. Území tedy není 

zasaženo důlní činností. Nejsou zde očekávány pohyby půd významnějšího charakteru. 

 

5.8 Vliv staveb na životní prostředí 

 

Nepředpokládá se, že by stavby měly negativní vliv na životní prostředí a přilehlé okolí. 

Zahradnické areály se nacházejí v blízkosti silnice Příborská a ulice Pod Štandlem. 

Bezprostředně však nesousedí s rodinnými domy či jinými obytnými domy, které by 

mohly být případně zařízením rušeny. Pouze severní hranice parcely 4614/3 je sdílena 

s odpočinkovou zónou bytových domů. Ty jsou z vizuálního hlediska navzájem odcloněny 

nasazenou zelení. U vlastních bytových domů se neočekává zásadní zásah do území 

z hlediska vlivu na okolí. 

 

 Při jejich výstavbě bude použit materiál certifikovaný danými předpisy, aby jeho 

nejen výrobní parametry byly v souladu se zákony. Tento materiál nebude mít negativní 

vliv na osoby v objektech žijící a na okolí. Materiál bude použit od výrobců deklarujících 

technické vlastnosti a technologické postupy k jejich užití. Při výběru bude kladen důraz na 

kladné ekonomické, ekologické, ale i funkční požadavky. 
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6 SWOT analýza  

 

Tato analýza charakterizuje možné síly, slabiny, příležitosti či hrozby, které ovlivňují, 

nebo by mohly ovlivnit řešenou lokalitu. Na základě vytýčených poznatků dochází ke 

zbavování se slabin a předcházení hrozeb. Naproti tomu je snaha o posílení příležitostí a 

vyzdvižení silných stránek, které by mohly lokalitě pomoci v jejím dalším rozvoji. 

 

 Analýza byla vypracovaná především na základě informací získaných z územního 

plánu města Frýdek – Místek. Na základě toho se vyhodnotí tyto informace a posoudí se, 

jaké možnosti daná lokalita skýtá v rámci dalšího rozvoje, dopravy, životních podmínek, 

okolního prostředí, geografické polohy. 

 

Tab.1 SWOT analýza 

SWOT analýza 

Příležitosti Hrozby 

- Obyvatelstvo stěhující se z měst do 
vesnic 

- Výstavba bytových domů (bytů) dle 
nejnovějších normových požadavků 

- Vybudování dešťové a splaškové 
kanalizace 

- Účelné zastavění nevyužívané 
lokality BD a zahradnickým areálem  

- Zvýšení bonity půdy 
- Vyšší využití cyklostezky 
- Zvýšený zájem vedení města Frýdek 

– Místek o další rozvoj lokality 
- Zlepšení technického stavu vozovek 

- Vzrůstající počet kamionové a 
automobilové dopravy na silnici 
Příborská I/48 

- Navržená studie může narušit krajinný 
ráz 

- Nevlídnost místních obyvatel k novým 
stavbám 

- Neochota místních lidí tolerovat možno 
vzniklé dopravní komplikace během 
procesu výstavby na ulici Pod 
Štandlem.  

- Sehnat investora zejména pro BD 

Silné stránky Slabé stránky 

- Atraktivní poloha 
- Blízké napojení na dopravní 

infrastrukturu 
- Zóna v blízkosti lesa 
- Lokalita bez dopadu průmyslu 
- Sousední pozemky zastavěny RD 
- Blízká cyklostezka  

- Hluk a prašnost z blízké dopravní 
tepny Příborská I/48 

- Není dokončená dešťová a splašková 
kanalizace 

- Vzdálenější služby, obchody 
- Velká vzdálenost za prací a do škol 
- Nedostatečný technický stav místních 

silnic 
- Nedostatečné organizované vyžití dětí 

a mládeže 
- Veřejná prostranství nejsou udržována 
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7 Ekonomické zhodnocení návrhů  

 

Výstavba obou variant je po finanční stránce velmi nepříznivým faktorem celého projektu. 

Dle Rozpočtového ukazatele stavebních objektů ÚRS PRAHA, a.s. z roku 2008 byly 

vytvořeny kalkulace, jak by případná realizace zasahovala do finančních úspor investora.  

 

Cenový propočet byl proveden na základě orientačního počtu měrných jednotek a 

typu použitého materiálu. Výsledná cena poté obsahuje pouze hrubé a základní cenové 

údaje. 

Tab.2 Propočet dle THU – Zastavovací studie – Varianta 1 

Název Počet MJ Počet MJ Kč/MJ Cena [Kč] 
 Pozemky 6 m2 9 518 700 6 662 600 
 Budovy - - - - - 
 Zahradní dům 4614/3 - m3 1 391,65 4 482 6 237 365 
 Zahradní dům 4614/8 - m3 173,7 4 482 778 523 
 Rodinný dům 2 m3 1 274,7 4 622 5 891 663 
 Doprava - - - - - 
 Komunikace - m2 831,5 1 400 1 304 100 
 Chodníky - m2 695 1 543 1 072 385 
 Inženýrské sítě - - - - - 
 Vodovod - bm 223 852 189 996 
 Kanalizace  - bm 479 2 370 1 135 230 
 Elektrorozvody - bm 175 700 122 500 
 Plynovod (vč. přeložky) - bm 1 127 980 1 104 460 
 Sdělovací kabely - bm 221 700 154 700 
 Veřejné osvětlení - bm 182 950 172 900 
 Mobiliář - - - - - 
 Lavičky - ks 3 5 000 15 000 
 Kontejnery  - ks 3 8 000 24 000 
 Popelnice - ks 2 2 500 5 000 
 Odpadkové koše - ks 2 5 000 10 000 
 Ostatní - - - - - 
 Oplocení - zděné - bm 112 4 611 516 432 
 Oplocení - drátěné - bm 517 3 726 1 926 342 
 Přemostění  - ks 2 12 197 24 394 
 Akumulační nádrž - ks 3 3 528 10 584 
 Pouliční lampy - ks 7 28  900 202 300 
 Bazén - ks 2 46 500 93 000 
 Zatravnění  - m2 6 841,5 30 205 245 
 Zeleň - ks 240 615 147 600 

 CELKEM: 28 006 319 
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Tab.3 Propočet dle THU – Zastavovací studie – Varianta 2 

Název Počet MJ Počet MJ Kč/MJ Cena [Kč] 
 Pozemky 5 m2 7 493 700 5 245 100 
 Budovy - - - - - 
 Zahradní dům 4614/3 1 m3 935,8 4 482 4 194 255 
 Zahradní dům 4614/8 1 m3 1 215,26 4 482 5 666 757 
 Bytový dům 1 m3 2 150 4 663 10 025 450 
 Doprava - - - - - 
 Komunikace - m2 1 451 1 400 2 031 400 
 Chodníky - m2 870 1 543 1 342 410 
 Inženýrské sítě - - - - - 
 Vodovod - bm 184 852 156 768 
 Kanalizace  - bm 369 2 370 874 530 
 Elektrorozvody - bm 159 700 111 300 
 Plynovod (vč. přeložky) - bm 1 193 980 1 169 140 
 Sdělovací kabely - bm 93 700 65 100 
 Veřejné osvětlení - bm 349 950 331 550 
 Mobiliář - - - - - 
 Lavičky - ks 11 5 000  55 000 
 Kontejnery  - ks 9 8 000 72 000 
 Odpadkové koše - ks 6 5 000 30 000 
 Dětské hřiště - - - - - 
 Prolézačky, houpačky - ks 1 25 000 25 000 
 Podklad  - m2 90,2 1 400 126 280 
 Pískoviště - ks 1 4 500 4 500 
 Oplocení - bm 56 1 500 84 000 
 Ostatní - - - - - 
 Oplocení - zděné - bm 86 4 611 396 546 
 Oplocení - drátěné - bm 470 3 726 1 751 220 
 Přemostění  - ks 3 12 197 36 591 
 Akumulační nádrž - ks 2 3 528 7 056 
 Pouliční lampy - ks 16 28 900 462 400 
 Zatravnění - m2 3 763 30 112 890 
 Zeleň - ks 120 615 73 800 
 CELKEM: 34 451 043 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

8 Závěr  

 

Vypracovaná diplomová práce se zaobírala nejvhodnějšími možnostmi, jak z hlediska 

územní studie danou lokalitu využít co nejlépe. Byly hodnoceny především hlediska 

ekonomická, bezpečnostní, hygienická a funkční. Důraz byl kladen na harmonii a 

funkčnost jednotlivých celků. 

 

 Obě řešené varianty respektují platný územní plán města Frýdek – Místek a 

vyjádření správců sítí. 

 

 Diplomové práci vévodí vytvořené 2 varianty. První z nich v návrhu počítá 

s výstavbou zahradnického areálu a dvou typově shodných rodinných domů. Varianta 

druhá nabízí zahradní areál a bytový dům, který je výrazným prvkem řešeného území. 

Jednotlivé navržené koncepty se mezi sebou odlišují umístěním budov na parcelách, 

různým způsobem a místem vedení technické a dopravní infrastruktury, počtem parkových 

a odstavných stání, množstvím prodejních ploch či ploch k odpočinku. Výraznou 

podmiňující investicí u obou variant je vybudování přeložky VTL plynovodu, který ve své 

stávající trase zásadním způsobem omezuje koncepční možnosti řešené lokality. 

 

 Jako jeden z nejvýraznějších negativních vlivů považuji ekonomické hledisko celé 

výstavby. Dle výše vypočítaného ekonomického zhodnocení obou návrhů je patrné, jaké 

výrazné finanční prostředky si stavba vyžádá. 
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