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Tato diplomová práce se zabývá variantním návrhem zástavby rodinnými a 

bytovými domy v lokalit� „Jižní svahy“, nacházející se v Lukách nad Jihlavou. Sou�ástí 

územní studie je návrh úprav zelen�, h�išt� a parkovišt� pro místní h�bitov. Práce se dále 

detailn�ji zam��uje na zpracování varianty zástavby rodinnými domy s již zmín�ným 

p�íslušenstvím. Sou�ástí studie je také návrh dopravní a technické infrastruktury, který 

spole�n� s ekonomickým propo�tem p�ibližuje p�edstavu budoucího uspo�ádání a 

funk�ního využití této oblasti z hlediska územního plánování. Je zde brán z�etel na 

sou�asné trendy bydlení, vše je �ešeno s ohledem na stávající prost�edí, zástavbu a platnou 

územn� plánovací dokumentaci m�styse Luka nad Jihlavou.  

The annotation:  

This diploma thesis deals with variant proposal of  house-building in locality „Jižní 

Svahy“which is situated in city of Luka nad Jihlavou. A part of this site study is also 

landscape  design including green adjustments, playground and parking site for local 

cemetery. Next part dedicates more attention to the house-building proposal comprising 

also leading of technical and traffic infrastructure. Together with economic analysis it 

brings an outlineof future  settlement in mentioned area with regard to the landscape 

planning of the city. It takes into account surrounding area, existing house building, latest 

housing trends andactual  landscape planning legislation of the city of Luka nad Jihlavou. 
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1. ÚVOD  

Cílem diplomové práce je vypracování územní studie zástavby v lokalit� „Jižní svahy“, 

která se nachází v severní, okrajové �ásti m�styse Luka nad Jihlavou. 

Územní studie má za úkol ukázat možné využití daného území pro vy�ešení poptávky po 

bydlení v m�stys Luka nad Jihlavou a za�len�ní navržené zástavby do p�ilehlé stávající 

zástavby. Za tímto ú�elem bude proveden rozbor problematiky sou�asného stavu a na 

základ� shromážd�ných poznatk� o �ešeném území, bude navržena zástavba. 

Diplomová práce se zabývá variantním návrhem zástavby rodinnými a bytovými domy. 

Studie je rozd�lena na n�kolik �ástí, které zahrnují �ást textovou, výkresovou a �ást p�íloh. 

Sou�ástí územní studie je návrh úprav zelen�, h�išt� a parkovišt� pro místní h�bitov. Práce 

se dále detailn�ji zam��uje na zpracování varianty 1 -  zástavba rodinnými domy. 

V úvodu jsou zrekapitulovány základní teoretické východiska, dále údaje o �ešeném území, 

urbanistický variantní návrh zástavby, návrh dopravní a technické infrastruktury, který 

spole�n� s ekonomickým propo�tem p�ibližuje p�edstavu budoucího uspo�ádání a 

funk�ního využití této oblasti z hlediska územního plánování. Je zde brán z�etel na 

sou�asné trendy bydlení, vše je �ešeno s ohledem na stávající prost�edí, zástavbu a platnou 

územn� plánovací dokumentaci m�styse Luka nad Jihlavou.  

Záv�rem je proveden rozpo�et náklad� navrhovaného �ešení. Zjišt�né poznatky a záv�ry 

�ešení jsou shrnuty v poslední kapitole - záv�ru. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1  Územní plánování 

�innost, která soustavn� a komplexn� �eší funkci využití území, stanoví zásady jeho 

organizace, v�cn� a �asov� koordinuje výstavbu a jiné �innosti ovliv�ující rozvoj území. 

Vytvá�í p�edpoklady k zabezpe�ení trvalého souladu všech p�írodních, civiliza�ních a 

kulturních hodnot v území, zejména se z�etelem na pé�i o životní prost�edí a ochranu jeho 

hlavních složek – p�dy, vody a ovzduší. 

 Nástroji územního plánování jsou tyto: 

a) Územn� plánovací podklady: zjiš�ují a vyhodnocují stav a vývoj území a ov��ují 

možnosti jeho zm�n. 

- územn� analytické podklady  

- územní studie 

b) Politika územního rozvoje: ur�uje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci 

úkol� územního plánování v republikových a mezinárodních souvislostech, s ohledem 

na udržitelný rozvoj území. Ur�uje strategii a základní podmínky pro napl�ování t�chto 

úkol�. 

c) Územn� plánovací dokumentace: vydává se jako opat�ení obecné povahy p�íslušným 

zastupitelstvem podle správního �ádu 

- zásady územního rozvoje 

- územní plán 

- regula�ní plán 

d) Územní rozhodnutí: Stavební ú�ad vymezuje území na navrhovaný ú�el a ur�í 

podmínky, kterými se zabezpe�ují zájmy spole�nosti v území, hlavn� soulad s cíli a 

zám�ry územního plánování, v�cná a �asová koordinace jednotlivých staveb a jiných 

opat�ení v území a p�edevším pé�e o životní prost�edí. Sou�asn� rozhodne o námitkách 

ú�astník� �ízení. 

- umíst�ní stavby nebo za�ízení 

- zm�n� využití území 

- zm�n� stavby a o zm�n� vlivu stavby na využití území 

- d�lení nebo scelování pozemk�, ochranném pásmu. [12] 
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2.2 Územní studie 

Územní studie �eší územn� technické, urbanistické a architektonické podmínky využití 

území. 

Navrhuje, prov��uje a posuzuje možná �ešení vybraných problém�, p�ípadn� úprav nebo 

rozvoje n�kterých funk�ních systém� v území, nap�. ve�ejné infrastruktury, územního 

systému ekologické stability. [12] 

2.3 Urbanismus 

Urbanismus je nauka o m�st� a jeho tvorb�. Urbanismus spolupracuje s celou �adou dalších 

v�dních disciplín, jako jsou technické (stavební, dopravní, strojírenské a další), 

ekonomické (makro a mikroekonomika, efektivnost investic a jiné), humanitní 

(psychologie, sociologie, um�ní, demografie a další), p�írodní (matematika, fyzika, 

mineralogie, geologie, zoologie, geografie apod.) a spole�ensko – sociální (filozofie, 

sociologie).  

Cílem urbanismu je koordinace ploch, prostor� a objekt� v ur�itém území za ú�elem 

vytvo�ení harmonického životního prost�edí dle p�edem stanovených požadavk�. Nástroji 

urbanismu jsou prvky p�írodní (terén, voda, zele�) a um�lé (statické a dynamické).  

2.4 Obecné technické požadavky na výstavbu 

Tímto pojmem se rozumí požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby 

stanovené provád�cími právními p�edpisy a dále obecné technické požadavky 

zabezpe�ující užívání staveb osobami pokro�ilého v�ku, t�hotnými ženami, osobami 

doprovázející dít� v ko�árku, dít� do t�í let, p�ípadn� osobami s mentálním postižením 

nebo osobami s omezenou schopností pohybu a orientace stanovené provád�cím právním 

p�edpisem (bezbariérové užívání stavby). [12]

2.5 Obytné prost�edí 

Rozumíme tím nejen byt, d�m a jeho okolí, ale také souhrn ploch okolí dom� jako jsou 

ulice, h�išt�, dopravní plochy, zele�, doprava a technické vybavení. 
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Zásady obytného prost�edí: 

- provozn� technické  

- sociální a psychologické 

- p�írodní a geologické podmínky bydlení 

- hygienické podmínky 

Sou�ástí výstavby vedle obytných budov a budov s ob�anskou vybaveností je celá �ada 

dalších prvk�, které se podílejí na utvá�ení urbanistického prostoru. Pat�í mezi n� terén, 

který má svým charakterem vliv na �len�ní a formy zastav�ní. Dále pak terénní úpravy, 

ke�e a stromy jako d�ležité d�lící prostorové prvky. Do této �ady prvk� je zapot�ebí 

neopomenout také lavi�ky, ve�ejná osv�tlení, d�tská h�išt�, pískovišt� a další m�stský 

mobiliá�. 

2.6 Obytná zóna 

Obytná zóna je místní (p�ípadn� ú�elová) komunikace funk�ní podskupiny D1 – 

komunikace se smíšeným provozem. Buduje se ve stávajících i nových obytných 

souborech a slouží p�ímé obsluze všech objekt� ze stanovených podmínek provozu. Cílem 

navrhování obytné zóny je p�izp�sobení provozu vozidel pobytové funkci p�ilehlé zástavby 

�i prostoru. V obytné zón� se všichni ú�astníci provozu d�lí o spole�ný prostor. Pobytová 

funkce této komunikace p�evládá nad funkcí dopravní. [28] 

2.7 Zele�

Je soubor živých a neživých prvk� uspo�ádaných podle estetických zásad do více 

funk�ních kompozic, které utvá�ejí nebo dopl�ují dané prost�edí. Z urbanistického hlediska 

se zelení rozumí také funkce území. [5] 

 Funk�ní typy zelen� je výraz používaný pro up�esn�ní hlavní funkce základní 

plochy. Popisy funk�ních typ� jsou d�ležitým nástrojem, který se uplat�uje p�i plánování 

rozvoje systému zelen�. 

Funk�ní typy zelen� d�líme do dvou základních skupin: 

• Plochy, na nichž zele� plní hlavní funkci 

• Plochy, na nichž zele� plní funkci pouze dopl�kovou [5] 



4 
Diplomová práce Bc. Pavel Jiráska 

2.8 Zásady vedení sítí technické infrastruktury v zástavb�

K zásadám vedení sítí technické infrastruktury pat�í zajišt�ní plynulé funkce, bezpe�nosti a 

koordinace vedení s pozemními objekty. Trasy sítí technického vybavení mají být pokud 

možno p�ímé a co nejkratší. Vzájemná k�ížení sítí a k�ížení s komunikací je vhodné 

minimalizovat. Pojmy, vyplývající z �SN 73 6005 Prostorové uspo�ádání sítí technického 

vybavení [21]: 

• Hlavní dopravní prostor - �ást dopravního prostoru vymezená zpravidla volnou 

ší�kou komunikace a zpravidla totožná s kategorií ší�ka. 

• Krytí - vzdálenost vn�jšího líce nechrán�ného potrubí a kabelu nebo vn�jšího 

povrchu ochranné konstrukce od povrchu komunikace, zpevn�né plochy nebo 

p�vodního �i upraveného terénu. 

• K�ížení - místo, v n�mž se sít� technického vybavení v p�dorysném pr�m�tu 

vzájemn�, nebo s jinými za�ízeními technické infrastruktury protínají, aniž jsou 

vzájemn� propojeny. 

• Ochranná konstrukce - chráni�ka, kanál, kabelovod, štola, kolektor. Jejím ú�elem je 

ochrana podzemních sítí p�ed mechanickým poškozením a jinými škodlivými 

ú�inky prost�edí, nebo ochrana okolí p�ed následky havárií podzemních sítí, pop�. 

možnost provedení vým�n nebo oprav podzemních sítí bez porušení nadloží. 

• P�idružený prostor - �ást dopravního prostoru mezi hlavním dopravním prostorem 

a p�ilehlou zástavbou; v nezastav�ném území p�iléhá k dopravnímu prostoru a na 

druhé stran� je omezen hranicí p�idruženého dopravního prostoru. 

• Sdružená trasa - sm�rov� a výškov� koordinované sjednocení minimáln� dvou 

podzemních sítí uložených do kolektoru, technické chodby, technického kanálu 

nebo formou suterénních rozvod�. 

• Spole�ná trasa - sm�rov� a výškov� koordinované sjednocení podzemních sítí 

technického vybavení, ukládaných do spole�ného výkopu pro sít� technického 

vybavení.  

• Technické vybavení - soubor vedení, objekt� a ploch, který zajiš�uje zásobování 

vodou, zásobování energiemi (teplo, plyn, elekt�ina), p�enos informací a 

zabezpe�ení území p�ed škodlivými ú�inky p�írody a �innosti lidí (udržování 

vodních lok�, odvedení deš�ových a splaškových vod, odvezení tuhého domovního 

odpadu). 
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Podle územní p�sobnosti, funk�ního a kapacitního významu se sít� technického vybavení 

d�lí na 4 kategorie [21]. 

Podle územní p�sobnosti a kapacity: 

• Dálková vedení: 

1. kategorie – nad�azená, napájecí, zpravidla celostátní význam, nemá vazbu k sídlišti nebo 

obci, i když jím prochází. 

• Místní vedení: 

2. kategorie – hlavní, oblastní, zásobovací, zpravidla oblastního, celom�stského významu. 

Nemá p�ímou vazbu na spot�ební objekty (výjimku tvo�í tepelné sít�). 

3. kategorie – vedlejší, uli�ní, spot�ební, zpravidla lokálního významu, m�že mít i p�ímou 

vazbu na spot�ební objekty. 

4. kategorie – podružné, domovní p�ípojky. 

Podle ú�elu: 

• elektrická vedení (v�etn� trak�ních vedení, pro ve�ejné osv�tlení a sv�telnou 

dopravní signalizaci), 

• sd�lovací vedení v�etn� potrubní pošty a signalizace, 

• vodovody, 

• plynovody, 

• tepelná vedení, 

• jiná vedení (zásobování pr�myslových závod�, apod.) 

• stokové a kanaliza�ní vedení v�etn� drenáží. 

Podle zp�sobu uložení: 

� podzemní vedení, 

� pozemní neboli povrchové vedení 

� nadzemní vedení. 

Existence inženýrských sítí zvyšuje hodnotu území. Rozvoj území je umožn�n 

do vy�erpání kapacity zdroj� pro jednotlivá média, rovn�ž prostorové uspo�ádání ulic 

n�kdy neumož�uje uložení dalších nových inženýrských sítí nebo eventuáln� vedení 

v�tších dimenzí. V m�stském uli�ním prostoru se jedná zpravidla o podzemní vedení 

prostorov� koordinované ve spole�né trase, p�i�emž je t�eba akceptovat �SN 73 6005 

Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení [22].  

Technickou infrastrukturu lze specifikovat jako soubor ploch, staveb a za�ízení, které 

umož�ují �ádný provoz a užívání území. 
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2.9 Ochranná pásma 

Mezi typy územních ochran �adíme ochranná pásma, pásma hygienické ochrany, 

zabezpe�ovací pásma, trasy technické infrastruktury, chrán�né oblasti, chrán�né území, 

ochrany ovzduší, ložisek nerost�. Tyto typy ochran stanovují zákony a jiné p�edpisy. 

V tomto území se zakazují nebo omezují ur�ité �innosti z d�vodu ochrany zájm�

spole�nosti. Zabezpe�ování a vymezování ochrany všech chrán�ných území, 

chrán�ných objekt�, oblastí a ochranných pásem je základním úkolem územního 

plánování. [1] 

2.10 Vzájemné odstupy staveb 

     O minimálních vzájemných odstupech budov pro bydlení pojednává stavební zákon, 

respektive jeho provád�cí vyhláška MMR �. 137/1998 Sb. ve zn�ní 502/2006 Sb. o 

obecných technických požadavcích na výstavbu. 

     Vzájemné odstupy staveb musí spl�ovat zejména požadavky urbanistické, 

architektonické, hygienické, veterinární, požadavky životního prost�edí, ochrany 

povrchových a podzemních vod, státní památkové pé�e, požární ochrany, bezpe�nosti, 

civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osv�tlení a oslun�ní a 

na zachování pohody bydlení.  

    Odstupy musí také umožnit údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro 

umíst�ní technické �i jiné vybavenosti nebo �innosti, které souvisejí s funk�ním 

využitím území. 

Mají-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší 

než 7 m a zárove� musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od spole�né hranice 

pozemk�. Ve výjime�ných p�ípadech, v nichž to velikost prostoru nedovolí, lze 

vzdálenost mezi domy snížit na 4 m. Jestliže se v protilehlých st�nách staveb nenachází 

žádná okna obytných místností, není pot�eba striktn� uplat�ovat požadavek na odstup 

od spole�ných hranic pozemk�. 

Vzájemné odstupy staveb pro individuální rekreaci nesmí být menší než 10 m, jestliže 

mezi sebou vytvá�í volný prostor. 

Vzdálenost pr��elí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být od okraje 

vozovky silnice nebo místní komunikace nejmén� 3 m, tento požadavek se neuplatní u 
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budov umis�ovaných ve stavebních prolukách �adové zástavby a u budov, jejichž 

umíst�ní je �ešeno v závazné �ásti územn� plánovací dokumentace. 

Vzájemné odstupy a vzdálenosti se m��í na nejkratší spojnici mezi vn�jšími povrchy 

obvodových st�n, balkón�, lodžií, teras, dále od hranic pozemk� a okraje vozovky 

pozemní komunikace. [13] 

2.11 Územní plán m�styse Luka nad Jihlavou 

M�stys Luka nad Jihlavou a historie jeho územn� plánovací dokumentaci sahá do roku 

1970. Tehdy zde platil tzv. sm�rný územní plán  (od Stavoprojekt Jihlava, ing. arch. Ji�í 

Jirmus), který byl schválen radou ONV Jihlava dne 10. 6. 1970 pod. �. 41-06.  

V letech 1991 - 92 byl rozpracován nový územní plán sídelního útvaru (ateliér KUBUS, 

ing. arch. Ji�í Kubín), který však již nebyl projednán a schválen.  

     V roce 1998 byla schválena zm�na p�vodního územního plánu (sídlišt� Jeclovská). 

P�vodní sm�rný územní plán z roku 1970 ne�ešil celé území obce (celou plochu všech 

katastrálních území), v rámci hlavního výkresu však byly zobrazeny zastav�né �ásti 

Otína nad Jihlavou, P�edbo�e nad Jihlavou a Svatoslavi nad Jihlavou.  

Zadání nového územního plánu obce Luka nad Jihlavou bylo schváleno zastupitelstvem 

obce v srpnu 2003. Územní plán byl po�izován na základ� rozhodnutí obce jako 

materiál koordinující rozvojové zájmy na integrovaném území v duchu trvale 

udržitelného rozvoje.  Koncept územního plánu (zpracovatel – urbanistické st�edisko 

Jihlava, spol. s r.o., ing. arch. Ji�í Hašek) byl v roce 2004 zpracován v souladu s tímto 

zadáním. 

Následn� byl koncept dne 1. 3. 2005 v zastupitelstvu obce Luka nad Jihlavou schválen. 

     Tento územní plán sloužil beze zm�n až do roku 2007, kdy dal magistrát m�sta Jihlavy 

podn�t pro po�ízení zm�ny �. 1 tohoto územního plánu. P�edm�tem této zm�ny byly 

plochy s rozdílným zp�sobem využití, jak už na bydlení, dopravu tak pr�mysl. Tato 

zm�na nabyla ú�innosti schválením zastupitelstva m�styse Luka nad Jihlavou dne 16. 

12. 2008.  
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2.12 Získané podklady 

Hlavní podklady pro zpracování územní studie, které byly poskytnuty �leny 

zastupitelstva m�styse Luka nad Jihlavou, je územní plán v digitální podob�. 

Výškopisné (vrstevnicový plán) zam��ení bylo provedeno �eským ú�adem 

zem�m��i�ským a katastrálním. Dalším podkladem je katastrální mapa �ešené oblasti, 

fotodokumentace stávajícího stavu a zpracování podklad� správc� dot�ených sítí 

technické infrastruktury. 
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3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ 

3.1 Historie m�styse Luka nad Jihlavou 

První stopy �lov�ka se v obci objevily v mladší dob� kamenné. Dlouho se držel názor, 

že moravská �ást �eskomoravské vrchoviny je archeologicky sterilní. Soudilo se, že 

ješt� ve st�edov�ku byla �eskomoravská vrchovina pokryta širokým neprostupným 

hvozdem, kterým vedly pouze stezky.  

Založení obce probíhalo tak, že nejprve pronikali údolím �eky Jihlavy lovci a 

pr�zkumníci. Na po�átku 12. století se vydali z p�elidn�ných kraj� jižní a st�ední 

Moravy lidé hledat nové domy. Byli to zem�d�lci, postupovali údolím �eky Jihlavy a 

zalíbilo se jim v široce otev�eném údolí této �eky a Kozlovského potoka, kde bylo vše, 

co pot�ebovali – dostatek vody, dostatek luk a pastvy pro jejich stáda. Z�stali zde, 

založili osadu a dali jí podle rázu krajiny jméno „Louka“, což bylo prvotní 

pojmenování budoucí obce, dnes již m�styse. 

Nejstarší dochovaná písemná památka je z roku 1109, kdy vesnice náležela 

t�ebí�skému benediktinskému klášteru. Od té doby zm�nila mnoho majitel�, až roku 

1768 prodal rod Kaunic� obec Luka za 154 000 rýnských svobodnému pánu 

z Widmann�. V roce 1775 povýšila císa�ovna Marie Terezie Luka na m�ste�ko. Velký 

rozmach obce nastal po vybudování železnice v roce 1870.  

Po�átkem 20. století byly Luka živým m�ste�kem. V Lukách byly �ty�i hostince, mlýn, 

továrna na pletenou a stávkovou p�ízi, p�ádelna, parní pila a lihovar velkostatku. Dále 

zde bylo možné najít poštu, telegraf i telefon, �etnickou stanici, dobrovolný hasi�ský 

sbor (od roku 1879), kontribu�ní záložnu (od roku 1865) a ob�anskou záložnu (od roku 

1909). Už tehdy k Lukám správn� pat�ily osady P�edvo�, Votín a Svatoslav. 

• Votín (dnes Otín nad Jihlavou) - 2 km severozápadn� od Luk 

• P�edvo� (dnes P�edbo� nad Jihlavou) -  1 km západn� od Luk 

• Svatoslav (dnes Svatoslav nad Jihlavou) - osada 2,5 km jižn� od Luk 
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Obr. �. 1 Znak m�styse Luka nad Jihlavou 

Od založení obce ub�hlo mnoho let, b�hem nich obec zm�nila nejen sv�j název, ale i 

svoji tvá�. Zkrásn�la, omládla, zmodernizovala se. Bohatá výstavba rodinných domk�, 

nové zdravotní st�edisko, d�m s pe�ovatelskou službou, nová mate�ská školka, most 

p�es �eku Jihlavu, výstavba obecních byt�, koupališt�, lyža�ský vlek a zejména 

plynofikace celé obce je ukázkou bohaté a �inorodé práce celé obce. [11] 

3.2 Krajinná charakteristika území 

Krajina v okolí Luk nad Jihlavou je typickou krajinou okolí �eky Jihlavy. 

Charakteristická je pro ni zejména �lenitost vytvo�ená údolím vodních tok�. �eka 

Jihlava a její p�ítoky zejména vytvá�ejí strmé svahy p�evážn� zalesn�né. Zastoupení 

les� je celkov� pr�m�rné, na svazích údolí lesy p�evládají. Zastoupeny jsou p�evážn�

smrkové monokultury, porosty borovice lesní a mod�ínu a v podmá�ených lokalitách 

olšiny. Rostlinstvo se vyzna�uje krom� horských a podhorských rostlin p�ítomností 

teplomilné kv�teny na svazích sm�rujících k jihu a jihozápadu. 

Zem�d�lsky využívané plochy jsou zastoupeny p�edevším severn� od Luk nad Jihlavou 

sm�rem na Vysoké Studnice a dále v okolí místních �ástí Otína, Svatoslavi a jižn� od 

P�edbo�e. Údolní niva �eky a plochy na svazích mezi plochami les� jsou p�evážn�

zatravn�né. 
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3.3 Geografické pom�ry 

3.3.1 Horninové prost�edí 

Geologické podloží �ešeného území tvo�í v naprosté v�tšin� staré krystalické horniny. 

Zastoupeny jsou p�edevším intenzivn� metamorfované horniny moldanubika, které 

p�edstavují nejstarší statigrafické patro �eského masívu, v menší mí�e pak variské 

hlubinné (lokáln� žilné) vyv�eliny. Ve sníženinách jsou relikty druhohorních a 

t�etihorních usazenin. 

3.3.2 Geomorfologické pom�ry 

Podle regionálního �len�ní reliéfu �R leží �ešené území v provincii �eská vyso�ina, 

v �eskomoravské subprovincii, v oblasti �eskomoravská vrchovina. Na území zasahují 

dva geomorfologické celky a to K�ižanovská vrchovina a Hornosázavská pahorkatina 

odd�lené od sebe údolím Jihlavy a Kozlovského potoka.  

3.3.3 Klimatické pom�ry 

Území se nachází na rozhraní klimatické oblasti MT 3 a MT 5 (dle E. Quitta), která 

zasahuje z jihovýchodu údolím �eky Jihlavy.  

Pr�m�rná ro�ní teplota se pohybuje okolo 7°C, pr�m�rný po�et mrazových dn� je 130-

160. Srážkový úhrn ve vegeta�ním období je 384 mm, v zimním pak 264 mm. Celkové 

proud�ní vzduchu je charakterizováno p�evládajícím sm�rem v�tru ze západního 

kvadrantu v lét�, v zim� p�evládá jihovýchodním až východním sm�rem. �astý je zde 

výskyt inverzí v údolích vodote�í cca do 500 m n. m. [11] 

3.3.4 Hydrogeologické pom�ry 

Daným územím protéká �eka Jihlava, která spadá do správy Povodí Moravy. Do �eky 

se dále vlévají potoky jako Kozlovský , Puklický, Studnický, P�ísecký, K�enický, dále 

vodote� Loudilka. Tyto vodní toky jsou ve správ� Vodohospodá�ské zem�d�lské 

správy Jihlava. V tomto území se nachází také n�kolik menších rybník�, z kterých 

nejvýznamn�jší je rybník na Studnickém potoku (0,96 ha) a Svatoslavský rybník 

(Musil�v 0,6 ha), které slouží také pro rekreaci. 
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3.4 Demografie 

Prognóza vývoje po�tu obyvatelstva závisí p�edevším na vytvo�ených podmínkách pro 

bydlení a na kvalit� obytného prost�edí. Velký vliv na rostoucím osídlení má také vznik

nových pracovních p�íležitostí, jak v daném území, tak v p�ilehlých m�stech. Z tabulky 

je patrný vývoj po�tu obyvatel v Lukách nad Jihlavou od 19. století až po sou�asnost. 

[11] 

Rok 1869 1890 1910 1921 1930 1950 1970 1980 2001 2010 

Po�et 

obyvatel
1347 1611 2007 2053 2274 2125 2290 2376 2480 2662 

Tabulka �. 1 Vývoj po�tu obyvatel 

3.5 Ochrana místních památek 

Na území m�styse Luka nad Jihlavou se nacházejí objekty, zapsané v Úst�edním 

seznamu kulturních památek (dle zák. �. 20/1997 Sb. O státní památkové pé�i): 

• zámek 

• zámecký park 

• kaple Panny Marie Pomocné 

• skleník 

• kostel sv. Bartolom�je 

• sýpka ve vsi nad kostelem 

• k�íž u kostela 

• socha sv. Jana Nepomuckého 
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• boží muka (situováno u hranice �ešeného území této diplomové práce) – jedná 

se o polygonální zd�nou stavbu s nízkou soklovou podezdívkou, která je 

ú�eln� zapojena do obrazu krajiny.   

                 Obr. �. 2  Boží muka 

3.6 Urbanistický vývoj m�sta 

Luka nad Jihlavou leží na obou stranách �eky Jihlavy, v�tšina zástavby je však 

umíst�na na levém b�ehu. Obec leží v údolí, jižní �ást údolí je strm�jší, severní �ást pak 

stoupá mírn�ji. Zástavba obce je z velké v�tšiny umíst�na práv� na území jižních svah�

severn� od �eky Jihlavy. Území obce je rozd�leno na jednotlivé �tvrti (�ásti) p�edevším 

korytem �eky, železnicí (která probíhá soub�žn� s �ekou) a dále pak trasami 

historických komunikací. 

Historická zástavba je soust�ed�na v prostoru kolem kostela a dnešního m�ste�ka. 

Z tohoto prostoru pak vybíhá zástavba podél Kozlovského potoka a opa�ným sm�rem 

na Bítov�ice. V sou�asné dob� je p�vodní historická zástavba zastoupena p�edevším 

souborem budov kolem kostela sv. Bartolom�je a sýpky, zástavbou budov „na 

m�ste�ku” a historickými ulicemi podél Kozlovského potoka a na Bítov�ice. Na 

pravém b�ehu Jihlavy je to pak areál zámku a zámeckého parku. 
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Obr. �. 3 Kostel sv. Bartolom�je, pošta, muzeum 

Centrální území odpovídá v podstat� historickému území m�ste�ka. Vzhledem 

k navazující historické zástavb� rodinných dom� jsou možnosti rozší�ení centrální �ásti 

(tj. ob�anské vybavenosti) omezené. 

Obr. �. 4 Centrum m�styse Luka nad Jihlavou 

V�tšina obytného území obce spadá do novodobé výstavby. Možnosti výstavby podél 

historických ulic byly omezené, a tak vzhledem k barié�e �eky a železnice a strmým 

svahem na jihu se obec pon�kud asymetricky rozvíjela do mírn�jších poloh sm�rem 
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severozápadním. Prostorov� odd�lené menší �ásti obytného území tvo�í zástavba za 

tratí �D, zástavba u nádraží �D a u silnice na P�edbo�. 

Výrobní území mají v obci historický p�vod, v�tšina z nich je již ale zaniklá a jejich 

situování je v rozporu s urbanistickou koncepcí m�sta, pouze pr�myslová zóna Otínská 

má možnosti dalšího rozvoje. 

Rekrea�ní území obce je tvo�eno areálem koupališt� a lyža�ským areálem, dále pak je 

t�eba zmínit významné turistické a cyklistické trasy.

Charakteristika zástavby místních �ástí m�styse, tj. místních �ástí Otína nad Jihlavou, 

P�edbo�e nad Jihlavou a Svatoslavi nad Jihlavou je na rozdíl od vlastních Luk nad 

Jihlavou, kde p�evládá p�vodní zástavba tvo�ena p�evážn� zem�d�lskými usedlostmi. 

Nová zástavba je zde zastoupena málo. Nejsou zde zastoupeny historické ve�ejné 

budovy ani novodobá ob�anská vybavenost. 

P�i shrnutí urbanistické koncepce m�styse Luka nad Jihlavou je nutno podotknout, že 

pro obraz m�ste�ka je typický soubor historických budov, proto je nutno p�i dalším 

možném rozvoji a navrhované výstavb� tento soubor pln� respektovat v�etn�

zachování dálkových pohled� a úprav p�ilehlého okolí. 
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4. STAV �EŠENÉHO ÚZEMÍ 

4.1 Širší vztahy 

Luka nad Jihlavou leží cca 10 km východn� od Jihlavy, stranou významných silni�ních 

komunikací. Z hlediska geografické polohy leží na 49°25´ severní ší�ky a 15°35´ 

východní délky, ve výšce 439,61 metr� nad mo�em. M�stys je rozložen v hlubokém 

údolí, na obou b�ezích �eky Jihlavy a Kozlovského potoka, který se zde do �eky vlévá.  

�ešená lokalita je situovaná na severním okraji m�styse v t�sné blízkosti komunikace 

III/4041 Vysoké Studnice - Bítov�ice. Z hlediska silni�ní dopravy má obec dobrý 

p�ístup do m�sta Jihlavy, a to úsekem silnice II/404 (cca 2,5 km) a dále po silnici II/602 

a II/353 (7,5 km). Vzhledem k významným vazbám obce na m�sto Jihlavu je toto 

dopravní spojení rozhodující. Dalším významným prvkem v rámci širších vztah� je 

napojení na dálnici D1 - p�es silnici II/602 a silnici II/353 (p�es Velký Beranov) - 

vzdálenost k�ižovatky na D1 Velký Beranov je cca 6 km. V m�stysi je pom�rn�

významné železni�ní nádraží osobní i nákladní p�epravy na trati �. 240 Jihlava - Brno. 

Autobusová P�eprava je zajišt�na pomocí autobusové dopravy m�sta Jihlavy. Pot�ebná 

ob�anská vybavenost je situována v centru m�sta vzdáleném od �ešené lokality cca 

150m.  

Situaci širších vztah� znázor�uje výkres �. 01 – Širší vztahy 

4.2 Popis území 

�ešené území je situováno na severním okraji m�styse. Jedná se o území s výraznou 

topografickou �lenitostí stávajícího terénu, která postupuje od jihu k severu. Výškový 

rozdíl nejnižšího a nejvyššího bodu této lokality je cca 26 m. Jedná se o plochu 

s rozlohou 4,6 ha. Na hranici východní �ásti �ešené lokality se nachází silnice III/4041 

Vysoké Studnice – Bítov�ice, která bude sloužit pro napojení této lokality na dopravní 

infrastrukturu. Severní �ást území je otev�ená do svažujícího terénu zelen�, který 

pokra�uje za hranicí této lokality. Jižní �ást území lemuje stávající zástavba a východní 

�ást lokality, která klesá po vrstevnicích mírn�ji než východní �ást a je ohrani�ena 

ú�elovou komunikací k místnímu h�bitovu.   
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Na ploše se nevyskytují žádné významné krajinné prvky. Pozemky jsou sou�ástí 

rozev�eného údolí, kterým protéká �eka Jihlava a její p�ítoky. Lokalita je za�len�na do 

územního plánu jako území návrhové pro zástavbu rodinnými domy. 

4.3 Sít� technické infrastruktury 

 Zásobování pitnou vodou. M�stys Luka nad Jihlavou je zásobována ze 

skupinového vodovodu Velký Beranov - Luka nad Jihlavou. Zdroj vody je prameništ�

Rytí�sko. Vydatnost zdroje podzemní vody je dosta�ující i pro výhledový nár�st 

pot�eby pitné vody v m�styse. Jímaná voda je po úprav� �erpána do vodojemu Velký 

Beranov (1000 m3, max. hl. 558, min. hl. 555 m n. m.). Z tohoto vodojemu je 

vybudován p�ívod do nového vodojemu Luka nad Jihlavou. Nový vodojem má 

akumulaci 2 x 250 m3, starý vodojem Luka nad Jihlavou 250 m3. Z nového vodojemu 

je dotován vodojem Bítov�ice a sou�asn� také vodojem Vysoké Studnice. Z hlediska 

tlakových pom�r� ovládají stávající zástavbu oba vodojemy, které ji rozd�lují na dv�

tlaková pásma. Hranice tlakových pásem probíhá na kót� 454 m n. m. Vodovodní sí� je 

na území vybudována v profilech DN 80 - 150. Tlakové pom�ry od svislé hladiny vody 

ve vodojemech jsou vyhovující pro zástavbu do nadmo�ské výšky 496 m n. m. V 

zástavb�, která se nachází nad touto kótou, je t�eba posílit tlak (zvyšovací tlakovou 

stanicí). Pro uvedenou zástavbu v �ešeném území je optimální navrhnout centrální 

p�ipojení z koncové v�tve stávajícího vodovodního �ádu vedoucího ze starého 

vodojemu Luka nad Jihlavou. Místo p�ipojení nového vodovodního �ádu je od 

zájmového území vzdáleno cca 130 m východním sm�rem od �ešené lokality. Sm�rové 

�ešení vedení navrhované p�ípojky je také pod�ízeno požadavku budoucího napojení 

pro další plánovanou sousední výstavbu u východní hranice �ešeného území.

Likvidace odpadních vod. M�stys má z v�tší míry vybudovanou soustavnou 

kanalizaci a centrální �istírnu odpadních vod. Vedle nov� vybudované jednotné 

kanalizace je sou�ástí stokové sít� i deš�ová kanalizace. Deš�ové vody jsou ve zna�né 

mí�e odvád�ny samostatnými v�tvemi deš�ové kanalizace do �eky Jihlavy (celkem 23 

vyúst�ní). Z toho pouze 4 vyúst�ní jsou podchyceny a deš�ové vody odvedeny 

navrhovanou jednotnou kanalizací k �istírn� odpadních vod. Pro nov� navrhovanou 
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zástavbu RD je nutné navrhovat oddílnou kanalizaci. U �ešeného území se z východní a 

západní strany uvažuje napojení na stávající oddílnou soustavu kanalizace. 

Zásobování elektrickou energií. M�stys je zásobován energií ze vzdušné 

kmenové linky VN22 kv - �. 189 – odbo�ka Kamenice z 16 trafostanic umíst�ných na 

tomto území. �ešené území bude napojeno dle výhledu územního plánu, který po�ítá 

s nov� realizovanou distribu�ní trafostanici 22/0,4kV/630kVA. Vybudování uvedené 

trafostanice je plánováno v návaznosti na �ešenou a sousední lokalitu, která je 

v projektové fázi p�ípravy. Umíst�ní této trafostanice je práv� na pomezí obou lokalit 

ur�ených pro zástavbu, tj. severovýchodn� od hranice �ešeného území.

Zásobování plynem. Obec je komplexn� plynofikována dv�ma VTL plynovodními 

p�ípojkami DN 100 a 150 z VTL regula�ní stanice „Na Výsluní” 1 200 m3/hod a 

z VTL regula�ní stanice „U Koupališt�” 800 m3/hod. Rozvodná sí� je st�edotlaká 

v dimenzích DN 50 - 150. Pro napojení �ešené lokality bude použita stávající v�tev 

STL DN80 u jihovýchodní hranice této lokality.

Spoje, sd�lovací vedení. V �ešeném území se nachází za�ízení Telefonica O2 

v trasách Luka nad Jihlavou - Kozlov, dálkový optický kabel Luka nad Jihlavou - Otín 

nad Jihlavou, Luka nad Jihlavou - Vysoké Studnice, Luka nad Jihlavou - P�edbo� nad 

Jihlavou. V blízkosti �ešené lokality se nachází podzemní sd�lovací vedení ve správ�

Telefonica O2. V sou�asné dob� m�stys Luka nad Jihlavou nepo�ítá s výhledem 

rozší�ení této kabelové sít� do �ešené lokality z d�vodu velmi malé perspektivy využití. 

Bude zde p�evládat bezdrátová telekomunika�ní sí�, která má v sou�asné dob� plné 

pokrytí tohoto území. 

4.4 Dopravní infrastruktura 

M�stysem Luka nad Jihlavou procházejí tyto silnice II. A III. t�ídy: 

II/404 - Luka nad Jihlavou – Brtnice, II/602 - Brno - Velké Mezi�í�í - Jihlava – 

Pelh�imov, III/ 3516 - Kamenice - Bítov�ice - Luka nad Jihlavou, III/4042 - Luka nad 

Jihlavou - Otín – Loudilka, III/4043 - Luka nad Jihlavou - Jeclov – Bradlo, III/4044 - 

Luka nad Jihlavou, III/4051 - Studénky - Puklice - Luka nad Jihlavou 
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Úseky výše zmín�ných silnic, procházející obcí a jejími �ástmi zajiš�ují v�tšinou také 

p�ímou obsluhu objekt�. Na tyto silnice navazuje sí� místních komunikací. V územním 

plánu se po�ítá s rekonstrukcí ú�elové komunikace v ul. H�bitovní, z jednopruhové na 

plnohodnotnou dvoupruhovou komunikaci. Tato komunikace je d�ležitou spojnicí 

z jihovýchodní strany �ešené lokality a místního h�bitova. Absence chodník�, spojující 

�ešenou oblast s centrem m�styse je v této práci �ešena u silnice III/4041 pomocí 

jednostranného chodníku odd�leného od této komunikace pomocí pásu zelen�. 

4.5 Limity území 

Limity využití území omezují možnosti provád�ní zm�n v území. Stavební zákon 

za�azuje stanovení limit využití území mezi základní úkoly a �innosti územního 

plánování. 

Tuto problematiku znázor�uje výkres �. 02 – Limity území.  

Limity pro �ešené území mají tato ochranná pásma: 

• ochranné pásmo h�bitova – 100 m  

• ochranné pásmo nemovité kulturní památky – 8 m (dle ÚP) 

Z východní strany do území zasahuje ochranné pásmo h�bitova dle zákona 256/2001 

Sb. o poh�ebnictví a o zm�n� n�kterých zákon�. Stavební ú�ad m�že v tomto 

ochranném pásmu zakázat �i omezit provád�ní staveb, jejich zm�ny a �innosti, které by 

byly ohrožovány provozem h�bitova nebo by mohly ohrozit jeho provoz.  

U východní hranice �ešeného území se nalézá nemovitá kulturní památka s názvem 

boží muka (uvedeno v p�edchozí kapitole 3.5 Ochrana místních památek).  

Dále je t�eba zmínit oblast výskytu poddolovaného území, která zasahuje východní 

oblast �ešeného lokality. Tato oblast je ozna�ena v územním plánu jako poddolované 

území s eviden�ním �íslem 2324003 po t�žb� rud z 19. století. P�i získávání 

podrobn�jších informací byla oslovena �eská geologická služba – Geofond. Informace 

poskytnuté tímto ú�adem m�ly pouze informativní charakter, tj. poloha výskytu tohoto 

poddolovaného území a nerost, který zde byl t�žen (grafit d�l). P�íslušný bá�ský ú�ad 
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neposkytuje informace závažn�jšího charakteru, tj. jsou totožné s informacemi od 

Geofondu. Z d�vod� stávající místní zástavby nad poddolovaným územím a 

schváleným územním plánem, který tuto lokalitu specifikuje pro zástavbu rodinnými 

domy, byly další možnosti získávání informací o této oblasti pozastaveny s odvoláním 

na platnou územn� plánovací dokumentaci m�styse Luka nad Jihlavou.  
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5. NÁVRH URBANISTICKÉHO �EŠENÍ 

Urbanistická koncepce �ešení územní studie vychází z ÚP m�styse Luka nad Jihlavou, 

p�edevším z konfigurace terénu uvedené oblasti, stávajících p�ístupových míst, z limit 

území, jejich ochranných pásem a z dalších požadavk�, zejména legislativních a 

normativních. Pro navrhovanou lokalitu Jižní svahy byly vypracovány 2 možné 

varianty urbanistického �ešení územní studie. Pro ob� urbanistické varianty jsou 

spole�né ur�ité základní parametry a atributy, které byly limitující p�i zpracování 

koncepce obou �ešení.  

Na základ� zadání diplomové práce ze dne 28.02.2009 Vysokou školou bá�skou –  

Technickou univerzitou Ostrava, Katedrou m�stského inženýrství, bude práce 

zpracovávána ve vazb� na obecní ú�ad v Lukách nad Jihlavou.  

Zadavatel: 

Obecní ú�ad Luka nad Jihlavou 

1. Máje 76 

588 22 Luka nad Jihlavou 

Zpracovatel: 

Bc. Pavel Jiráska 

Hov�zí 584 

756 01 Hov�zí 

Vlastnické vztahy nejsou v terénu patrné, nebo� pozemky ležící v dané lokalit� nemají 

viditelné hranice, pouze st�ed �ešené lokality, který je v soukromém vlastnictví má

hranici vymezenou hospodá�ským plotem. M�stys luka nad Jihlavou se nachází 

v katastrálním území Luka nad Jihlavou, 688 703. Východní strana �ešeného území je 

práv� od této hranice plotu ve vlastnictví m�styse. Zbytek parcel, východním sm�rem, 

je výhradn� v soukromém vlastnictví. Výpis jednotlivých pozemk� a jejich vlastník� je 

�ešen v p�íloze �. 3 – Vlastnické vztahy. 
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5.1 Urbanistický návrh – varianta 1 

Výchozí požadavky pro návrh jsou již uvedeny v úvodu návrhu urbanistického �ešení. 

V této variant� je vymezené území využito pro výstavbu izolovaných rodinných dom�, 

v�etn� pot�ebné infrastruktury. Krom� rodinných dom� a p�ístupových komunikací je 

do daného území v severozápadní �ásti zakomponováno parkovišt�, vymezené pro 

stávající místní h�bitov, který t�sn� sousedí s �ešenou lokalitou. Umíst�ní zmi�ovaného 

parkovišt� vychází z p�edepsaných požadavk� schváleného územního plánu. V 

jihozápadní �ásti �ešeného území je pro potencionální obyvatele uvedené lokality 

navrženo víceú�elové a d�tské h�íšt� spole�n� s odpo�inkovou zónou a p�íslušným 

mobiliá�em. 

P�i návrhu se vychází z platných regulativ ÚP Luka nad Jihlavou: 

• výstavba objekt� RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví 

• umís�ované stavby budou mít venkovský charakter zástavby

Celkový po�et rodinných dom� v této variant� je 41 samostatn� stojících objekt�. 

Pr�m�rná velikost pozemku je specifikována dle požadavku stavebního ú�adu m�styse 

Luka nad Jihlavou, které vychází z lukrativnosti polohy daného území. Pro tuto 

optimalizaci byly stanoveny velikosti budoucích pozemk� v rozmezí od 600 do 1000 

m2. Zvýšení hustoty zástavby za p�edpokladu menších pozemk� není podle zadavatele 

žádoucí. Pro tuto variantu je zpracována objemová studie ve form� pasivního 

rodinného dom�. 

Sm�rové a prostorové �ešení p�ístupových komunikací je pln� pod�ízeno výrazn�

topograficky �lenitému terénu. Uvedenému charakteru terénu se musí pod�ídit i 

samotná výstavba, respektive její umíst�ní v celkovém prostorovém uspo�ádání. 

Navržené komunikace pro dopravní obsluhu �ešeného území vytvá�í propojenou sí�

dvoupruhových komunikací p�ístupového charakteru.  Výrazn�jší dopravní význam má 

místní komunikace typu C navržená na severovýchodním okraji území, která zajiš�uje 

nejen obsluhu navržených rodinných dom�, ale navazuje na stávající ú�elové 

komunikace, nové parkovišt� pro místní h�bitov a navrženou obytnou zónu, situovanou 

v jižní �ásti území. Komunikace pro p�ší jsou od hlavního dopravního prostoru 

odd�leny zeleným pásem ší�e 2 m. Pouze v p�ípad� krátkých spojovacích komunikací, 
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situovaných mezi obytnou zónou (spadající pod funk�ní podskupinu D1) a severní 

obslužnou komunikací je pásmo zelen� u postranního chodníku vypušt�no. 

Samostatným prvkem je pak komunikace pro p�ší k víceú�elovému a d�tskému h�išti, 

která bude sloužit i pro ojedin�lý p�ejezd zahradní techniky a vozidel údržby. Prostor 

kolem víceú�elového a d�tského h�išt� je vypln�n nezbytnou ve�ejnou zelení. 

Variantu znázor�uje výkres �. 03 – Urbanistický návrh – varianta 1.

5.1.1 Víceú�elové a d�tské h�íšt�

V budoucí zástavb� je vy�len�na plocha pro víceú�elové h�išt� a d�tské h�išt� dopln�né 

o d�ev�né hrací prvky. Vy�len�ná lokalita pro tuto formu zástavby bude sloužit 

místnímu obyvatelstvu také jako odpo�inková zóna s p�íslušným mobiliá�em. Po 

obvodu h�išt� budou provedena ú�inná akustická opat�ení tak, aby jeho provoz 

neobt�žoval obyvatele v t�sném sousedství. 

Víceú�elové h�íšt� bude sloužit pro provozování mí�ových sport� jako je malá kopaná, 

basketbal, házená. D�tské h�išt� vybavené hracím za�ízením musí spl�ovat požadavky 

na bezpe�nost p�i jejich používání, to platí i pro víceú�elové h�išt�. D�tské h�išt�

obsahuje tlumící vrstvu pod herními prvky. Tlumící vrstva má za úkol tlumit p�ípadné 

pády z hracích prvk�. Jednak tím, že tlumí energii p�i ch�zi a hlavn� p�i b�hu, kdy 

neumožní d�tem p�íliš rychlý pohyb mezi prvky, což by mohlo ohrozit bezpe�nost. 

Mezi chodníkem a tlumicí vrstvou se vybudují betonové zahradní obrubníky, které 

budou tvo�it optickou hranici h�išt�. Okolní plochy se výškov� upraví a zatravní a 

osázejí p�edepsanou zelení.  

H�išt� musí spl�ovat veškeré bezpe�nostní požadavky, nesmí dojít ke kolizi 

bezpe�nostních zón dvou sousedních prvk� a dále je nutné, aby základy byly 

dostate�n� hluboko, aby nad nimi byla tlumicí vrstva. 

5.1.2 Sít� technické infrastruktury 

Technická infrastruktura ve vyzna�eném území není umíst�na. Pro uvažovanou 

nízkopodlažní zástavbu se všechny pot�ebné inženýrské sít� nachází na okraji �ešeného 

území. Jedná se o vodovod, nízkotlaký plynovod, kanalizaci, elektrickou energii. Nov�

vybudované sít� je možno napojit na stávající inženýrské sít� na okraji území. 
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Navrhování všech sítí technické infrastruktury se �ídí ustanoveními �SN 73 6005 - 

Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení a �SN 756101 - Stokové sít� a 

kanaliza�ní p�ípojky. K zásadám vedení sítí technické infrastruktury pat�í zajišt�ní 

plynulé funkce, bezpe�nosti a koordinace vedení s pozemními objekty. Trasy sítí 

technického vybavení mají být pokud možno p�ímé a co nejkratší. Vzájemná k�ížení a 

k�ížení s komunikací je vhodné minimalizovat. 

Zásobování vodou 

Pro uvedenou zástavbu v �ešeném území je optimální navrhnout centrální p�ipojení 

z koncové v�tve stávajícího vodovodního �adu vedoucího ze starého vodojemu Luka 

nad Jihlavou. Místo p�ipojení nového vodovodního �adu je od zájmového území 

vzdáleno cca 130 m východním sm�rem od �ešené lokality. Sm�rové �ešení vedení 

navrhované p�ípojky je také pod�ízeno požadavku budoucího napojení pro další 

plánovanou výstavbu u východní hranice �ešeného území. Koncová v�tev, na kterou se 

plánuje toto p�ipojení, je provedena v profilu DN 100. Navrhovaná sv�tlost i tlakové 

pom�ry jsou pro napojení nové lokality vyhovující. Uzav�ený okruh �adu v navrhované 

lokalit� bude navržen z trub DN 80. 

Oh�ev TUV bude provád�n lokáln�, pomocí individuálních plynových kotl� a 

bojler� v jednotlivých objektech.       

 Urbanistický návrh p�edpokládá zástavbu 41 rodinnými domy. Výpo�et pot�eby 

vody je zpracován dle vyhlášky �. 428/2001, koeficient nerovnom�rnosti spot�eby vody 

je ur�en dle metodického pokynu Ministerstva zem�d�lství pro Výpo�et pot�eby vody 

(1993) s vazbou na sm�rnici �.9/73. Procento napojení obyvatel na vodovod je 

p�edpokládáno 100%. 

Výpo�et pot�eby vody: 

Symboly použité p�i výpo�tu: 

Qp celková pr�m�rná denní pot�eba vody ve všech bytových jednotkách za den 

 [m3/den] 

qp specifická denní pot�eba vody pro bytový fond na jednoho �lov�k, v�etn� TUV 

 [l/os. den], navrhuji qp = 135 l/os.den 
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n po�et spot�ebních jednotek – obyvatel, v lokalit� p�edpokládám 205 obyvatel 

Qmax maximální denní pot�eba vody [m3/den] 

Qh maximální hodinová pot�eba vody [m3/h] 

kd  sou�initel denní nerovnom�rnosti; pro sídla s po�tem obyvatel 1 000 až 5 000 

obyvatel je hodnota 1,4 

tp doba provozu, pro bytový fond tp = 24 hod 

kh koeficient hodinové nerovnom�rnosti; pro bytový fond je hodnota 2,1            

v rychlost proud�ní vody v potrubí [m/s], navrhuji v = 1 m/s 

DN dimenze potrubí (Diameter Nominal) [m] 

Výpo�et pot�eby pitné vody pro celou lokalitu: 

Celková pot�eba vody: 

Qp = qp * n = 135 * 205 = 27 675  l/den = 27,7 m3/den 

Maximální denní pot�eba pitné vody: 

Qmax = Qp * kd = 27,7 * 1,4 = 38,78 m3/den 

Maximální hodinová pot�eba pitné vody: 

Qh =( Qmax/ tp ) * kh = ( 38,78 / 24 ) * 2,1 = 3,39 m3/h 

Návrh dimenze potrubí: 

v = 1 m/s 

DN = [(4 . Qh)/( 	 . v . 3600)]0,5 = [(4 * 3,39)/( 	 * 1 * 3600)]0,5 = 0,035 m 

Na základ� výpo�tu je navržená dimenze rozvodného potrubí DN 80 dostate�ná v�etn�

rezervy. Navržená dimenze vyhovuje i z hlediska požárního vodovodu – DN 80 

v p�ípad� realizace bytových dom�. Navržený �ad dostate�n� zásobí �ešené území 

pitnou vodou. 
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Potrubí vodovodu bude uloženo do rýhy s pískovým obsypem dle p�íslušných pokyn�

dodavatele potrubí. Zemní práce budou probíhat dle �SN 73 3050 - Zemní práce. 

Výkopy budou provád�ny z úrovn� stávajícího terénu, zásyp potrubí bude proveden 

pod konstrukci komunikace. Hutn�ní zásypu bude probíhat dle požadavk� projektu 

komunikací. Vytla�ená kubatura a vybourané hmoty budou odvezeny na skládku nebo 

podle kvality použity pro násypy v míst�. Výstavba vodovodu bude probíhat dle �SN 

75 5402, na potrubí bude provedena desinfekce a tlakové zkoušky dle �SN 75 5911. 

Veškerý použitý materiál na stavbu vodovodu musí být opat�en atestem. Dle zákona 

�.274/2001 O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodorovnou 

vzdáleností od vn�jšího líce st�ny potrubí nebo kanaliza�ní stoky na každou stranu u 

vodovodních �ad� do pr�m�ru 500 mm v�etn� - 1,5 m. Vodovod pro rozvod pitné vody 

nesmí být propojen s dalšími užitkovými vodovody pro rozvod vody z vlastních zdroj�. 

[2, 20] 

Likvidace odpadních vod 

Splašková i deš�ové vody budou z �ešeného území odvád�ny podle konfigurace terénu 

na dv� strany. 60% odpadních vod (deš�ových i splaškových) bude odvád�no na 

západní stranu ke stávajícím koncovým v�tvím deš�ové i splaškové kanalizace. 

Zbývajících 40% odpadních vod bude odvád�no na jihovýchodní stranu op�t ke 

stávajícím koncovým v�tvím splaškové i deš�ové kanalizace. Místa napojení i 

trasování kanaliza�ních �ad� je znázorn�no ve výkrese �. 07 – Vodní hospodá�ství. 

Koncové v�tve stávajících kanaliza�ních �ad� jsou provedeny z trub DN 300. Nové 

v�tve jsou z hlediska kapacity množství odpadních vod z navrhované zástavby �ešeny 

ve stejné sv�tlosti. 

Návrh pro likvidaci odpadních vod p�edpokládá vytvo�ení oddílné soustavy takto: 

Kanalizace deš�ová – p�edpokládá napojení domovních p�ípojek pro odvodn�ní st�ech, 

dále uli�ních vpustí pro odvodn�ní komunikací. Odvodn�ní soukromých pozemk� je 

�ešeno dle požadavku ÚP na jednotlivých soukromých parcelách zasakováním. 

Kanalizace splašková – p�edpokládá napojení domovních p�ípojek pro odvád�ní 

splaškových vod z jednotlivých domácností. 

Trasy budou vedeny v jednotlivých uli�ních profilech. Na stokách jsou navrženy 

vstupní šachty jako prefabrikované objekty s monolitickou betonovou spodní �ástí. 



27 
Diplomová práce Bc. Pavel Jiráska 

Potrubí je navrženo plastové PP, uložené v zá�ezu dle technologického p�edpisu pro 

daný materiál.

Výpo�et kanalizace splaškové a deš�ové 

Dimenze se stanoví na základ� množství odpadních vod. Stokové sít� se navrhují 

kapacitn� na dlouhodobou životnost a budoucí stav odkanalizování území. A to 

nejmén� na 30 let od uvedení stokové sít� do provozu, �istírny odpadních vod na 25 

let. Pro odhad budoucího stavu lze použít územn� plánovací dokumentace, avšak ani ty 

nemusí �ešit rozvoj s tak dlouhým výhledem. 

 P�edpokládá se, že množství splaškových vod z ur�itého území odpovídá množství 

odebrání pitné vody. Tato hodnota odtoku je pouze statistická, p�evládá nerovnom�rný 

odtok, m�nící se v pr�b�hu 24 hodin. Pohybuje se od odtok� minimálních, p�evážn�

v noci, do odtok� maximálních. Maximální odtok splaškových vod se hodnotí jako 

maximální hodinový odtok. 

Symboly použité p�i výpo�tu: 

qp specifická denní pot�eba vody pro bytový fond na jednoho �lov�k,qp = 135 l/os.den 

n po�et spot�ebních jednotek – obyvatel, v lokalit� s nejzatížen�jší �ástí území 

(západní stoka) p�edpokládám 125 obyvatel 

Qp  pr�m�rný denní odtok splaškových odpadních vod [m3/den] 

Qsmax maximální hodinový odtok splaškových odpadních vod [l/s] 

Qsmin minimální hodinový odtok splaškových odpadních vod [l/s] 

kmax, kmin koeficient hodinové nerovnom�rnosti; kmax = 5,2; kmin = 0 

Qi odtékající množství deš�ové vody z jednotlivých ploch; Qst  - st�echy;             

Qkom – komunikace,  


 koeficient odtoku srážek z ploch v závislosti na charakteru území; plechové st�echy 

0,9; komunikace asfaltové 0,6; komunikace dlážd�né 0,7 

S  velikost jednotlivých druh� ploch [ha], Sst – st�echy, Skom – komunikace 
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Qmaxd  celkové množství odtékajících deš�ových vod [m3/s] 

DN dimenze potrubí (Diameter Nominal) [m] 

qs intenzita kritického dešt� dle ÚP 130 l/s/ha 

Výpo�et množství odpadních vod pro nejzatížen�jší �ást území (západní stoka): 

Pr�m�rný denní odtok odpadních vod: 

Qp = qp * n = 135 * 125 = 27 675  l/den = 16,88 m3/den 

Maximální hodinový odtok: 

Qsmax = Qp * kmax / 86 400 = 16 880 * 5,2 / 86 400 = 1,0159 l/s 

Minimální odtok: 

Qmin = Qp * kmin / 86 400 = 16 880 * 0 / 86 400 = 0 l/s   

Návrh dimenze potrubí: 

Qn = 2 * Qsmax = 2 * 1,0159 = 2,032 l/s 

Návrh dimenze byl proveden z nomogramu uvedeného ve skriptech Stavby vodovod� a 

kanalizací. Navrhovaná dimenze je DN300. 

Orienta�ní propo�et minimálního sklonu dna nivelety 

Imin = 1631/d = 1631/300 = 5,44 ‰ 

Množství deš�ových vod pro nejzatížen�jší �ást území (západní stoka): 

a) deš�ové vody z komunikací asfaltových: 

Qkom1 = �kom1 * qs * Skom1 = 0,6 * 130 * 0,336 = 21,21 l/s 

b) deš�ové vody z komunikací dlážd�ných: 

Qkom2 = �kom2 * qs * Skom2 = 0,7 * 130 * 0,238 = 21,66 l/s 
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c) deš�ové vody ze st�ech RD: 

Qst = �st * qs * Sst = 0,9 * 130 * 0,095 = 11,12 l/s 

Celkové množství deš�ových vod pro nejzatížen�jší �ást území (západní stoka): 

Qmaxd =  Qkom1 + Qkom2 + Qst  = 21,21 + 21,66 + 11,12 = 53,99 l/s 

 Návrh dimenze byl proveden z nomogramu uvedeného ve skriptech Stavby vodovod�

a kanalizací. Navrhovaná dimenze je DN300. Tento návrh platí i na východní v�tev 

kanalizace, která je v této oblasti zatížena mén� než oblast východní. 

Orienta�ní propo�et minimálního sklonu dna nivelety 

Imin = 1631/d = 1631/300 = 5,44 ‰ 

Zásobování plynem 

Pro napojení �ešené lokality bude použita stávající v�tev STL DN80 u jihovýchodní 

hranice této lokality. P�ipojení a rozvod této soustavy bude �ešen z trub PE DN 63 op�t 

v STL soustav� za pomocí uzav�eného okruhu. 

Výpo�et dimenze plynovodu vychází ze stanovení maximální hodinové spot�eby plynu 

v daném úseku systému. Vzhledem k nerovnom�rnosti odb�r� b�hem dne je zapot�ebí 

dimenzovat potrubí na hodnoty špi�kových odb�r�. Pro výpo�et zásobování lokality 

plynem vycházím z teoretického p�edpokladu využití plynu v každé domácnosti pro 

va�ení, topení a p�ípravu TUV. V p�ípad�, že se v n�kterých domech rozhodnou 

nevyužít tuto p�edpokládanou spot�ebu, vytvo�í se tím rezerva pro využití jinými 

obyvateli. 

Symboly použité p�i výpo�tu: 

Qr  celková ro�ní pot�eba plynu pro �ešené území [m3/r] 

qi  hodnota pr�m�rné ro�ní specifické pot�eby zemního plynu [m3/r]; va�ení – q1 = 

190; p�íprava TUV – velký pr�tokový oh�íva� – q2 = 420; dotáp�ní v RD (p�edpoklad 

na pasivní domy) – q3 = 930 

Qmaxh  maximální hodinová pot�eba pro obyvatelstvo [m3/hod] 
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qhi  p�íkon daného druhu spot�ebi�e [m3/hod] 

Pi  po�et spot�ebi�� daného druhu spot�eby 

ki koeficient sou�asnosti daného ú�elu spot�eby 

Výpo�et množství plynu pro celou lokalitu: 

Ro�ní pot�eba zemního plynu 

Qr = � qi  *  Pi 

Va�ení 

Qr1 = q1  * P1  = 190 * 41 = 7 790 m3/r 

P�íprava TUV 

Qr2 = q2  *  P1  = 420 * 41 = 17 220 m3/r 

Topení 

Qr3 = q3  * PVD  = 930 * 41 = 38 130 m3/r 

Celková ro�ní pot�eba pro lokalitu 

Qr =  Qr1 + Qr2 + Qr3 = 7 790 + 17 220 + 38 130 = 63 140 m3/r 

Maximální hodinová pot�eba zemního plynu 

Qmaxh = � qhi  * Pi * ki 

Va�ení - k1 = 0,247;  qh1 = 1,2 

Qh1 = qh1  * P1 * k1 = 1,2 * 41 * 0,247 = 12,15  m3/hod 

P�íprava TUV – k1 = 0,247;  qh2 = 2,1 

Qh2 = qh2  * P2 * k1 = 2,1 * 41 * 0,237 = 21,27  m3/hod 

Otop v rodinných domech – k3 = 0,537;  qh3 = 2,5 
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Qh3 = qh3  * PVD * k3  = 2,5 * 41 * 0,537 = 58,73 m3/hod 

Maximální celková hodinová pot�eba zemního plynu 

Qmaxh =  Qh1 + Qh2  + Qh3 = 12,15 + 21,27 + 58,73 = 92,15 m3/hod  

Pro plynovodní zásobování lokality navrhuji vedení DN 63 z materiálu plast. [6]   

Zásobování elektrickou energií 

�ešené území bude napojeno dle výhledu územního plánu, který po�ítá s nov�

realizovanou distribu�ní trafostanici 22/0,4kV/630kVA. Vybudování uvedené 

trafostanice je plánováno v návaznosti na �ešenou a sousední lokalitu, která je 

v projektové fázi p�ípravy. Umíst�ní této trafostanice je práv� na pomezí obou lokalit 

ur�ených pro zástavbu, tj. severovýchodn� od hranice �ešeného území. 

Kabelové rozvody budou vedeny podél hranice parcel. Kabely budou uloženy ve 

výkopech, v navrhovaných chodnících a v zelených pruzích, komunikace budou 

podcházet v chráni�kách. V trase se kabely zasmy�kují do kabelových p�ípojkových 

sk�íní osazených do pilí�� umíst�ných pokud možno na rozhraní parcel. Na 

k�ižovatkách ulic budou umíst�ny rozpojovací kabelové sk�ín�, ze kterých se ve 

vhodných místech provede propojení se stávajícím rozvodem v obci. 

Umíst�ní rozvad��� m��ení spot�eby el. energie se provede po dohod� se správcem sít�

E.ON. Ochranné pásmo nov� z�izovaného kabelového vedení NN je 1 m od krajního 

kabelu. 

Nov� navržené ve�ejné osv�tlení bude v obou variantách lemovat navrženou sí�

komunikací. Osv�tlení obslužných komunikací se provede ve stupni osv�tlení IV, 

svítidly osazenými na sadových stožárech 4 – 6 m vysokých. Komunikace budou 

osv�tleny dle požadavk� �SN 36 0410 výbojkovými svítidly. Menší stožáry je vhodné 

použít u osv�tlení chodníku odpo�inkové zóny. Stožáry budou p�ipojeny smy�kovým 

zp�sobem. Doporu�ené vzdálenosti stožár� jsou 20 – 50 m. 

Pro každý rodinný d�m je dán �inný výkon v kW. Podle po�tu dom� se ur�í soudobost. 

Následn� se vynásobí �inný výkon po�tem rodinných dom�, ten se vynásobí 

soudobostí a výsledkem je spot�eba v kW.  Po vynásobení spot�eby 1500 hodinovým 
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provozem vyjde celoro�ní spot�eba elektrické energie v MWh. Požadovanou spot�ebu 

je t�eba zajistit na trafostanici, kde dojde k napojení.

Výpo�et pot�eby elektrické energie 

Symboly použité p�i výpo�tu: 

Pb výpo�tové zatížení [kW] 

Pbi specifická pot�eba elektrické energie pro bytový fond [kW/bj];  Pbi = 5,5 kW/bj 

 soudobost;   p�i 41 bytových jednotkách   = 0,36 

n po�et bytových jednotek 41 

B1 stupe� elektrifikace bytu 

Výpo�et elektrické energie pro lokalitu: 

Výpo�tové zatížení celé lokality 

Pb  = n * Pbi *  = 41 * 5,5 * 0,36 = 81,18 kW [7] 

5.1.3 Dopravní infrastruktura 

�ešeného území se dotýkají zájmy pozemní dopravy ve form� dynamické, statické a 

p�ší. Komunikace pro motorová vozidla jsou navrženy tak, aby umož�ovaly p�íjezd 

vozidel hasi�ských záchranných sbor�.  

Všechny nov� navržené komunikace blíže znázor�uje výkres �. 05 – Dopravní �ešení-

varianta 1.  

Doprava dynamická 

Možnost p�ipojení zadaného území na stávající silni�ní sí� a sí� ú�elových komunikací 

je z jihozápadní, západní strany a jihovýchodní strany. Ze všech t�í možností napojeni 

zadaného území na stávající sí� komunikací je prakticky využitelné napojení p�edevším 

z jihovýchodní strany tj. napojení ze státní silnice III/4041.  Napojení komunika�ní sít�

z jihozápadní a západní strany na ú�elovou komunikaci u h�bitova je v návrhu 

provedeno také, ale jedná se jen o do�asné svázání ošet�ené dopravním zna�ením, které 



33 
Diplomová práce Bc. Pavel Jiráska 

p�ikazuje jednosm�rný provoz vozidel po této komunikaci sm�rem k centru obce. 

V brzké dob� se tato komunikace dle ÚP má zrekonstruovat na dvoupruhovou 

komunikaci, což zajistí plynulejší provoz této dopravní v�tve. 

Navržená sí� obslužných p�ístupových komunikací se svým uspo�ádáním pod�izuje 

plošnému tvaru daného území, možnostem napojení na stávající komunika�ní sí� i 

relativn� obtížné konfiguraci terénu vzhledem k zástavb�, p�edevším velké svažitosti 

stávajícího terénu. V této urbanistické variant� tvo�í základ sít� dv� v�tve komunikací 

procházející podéln� celým zájmovým územím od místa napojení na III/4041 (tj. ze 

severozápadu) až ke stávající kolmé ú�elové komunikaci vedoucí ke h�bitovu. Ob�

základní p�ístupové v�tve navržených komunikací vedou ve svém sm�rovém 

uspo�ádání v p�ímém nebo  relativn� p�ehledném sm�rovém oblouku. Ve výškovém 

uspo�ádání tém�� kopírují vrstevnice. Horní v�tev, p�esn�ji komunikace vedoucí po 

severovýchodní hranici zájmového území bude mít charakter obslužné komunikace ve 

funk�ní skupin� C – MO2 10,5/7,0/30. Naopak paralelní v�tev vedená územím cca o 

50 m níže tvo�í dopravn� zklidn�nou komunikaci v obytné zón�, kterou náleží již 

za�adit do funk�ní podskupiny komunikací D1 (celková ší�ka 8,5 m). Na této 

komunikaci se všichni ú�astníci provozu d�lí o spole�ný prostor, pobytová funkce 

p�evládá nad dopravní. Ob� páte�ové komunikace jsou uvnit� území propojeny dv�ma 

krátkými spojovacími komunikacemi ve stejném ší�kovém uspo�ádání tj. dvoupruhová 

komunikace MO2 7/30 (6,0m mezi obrubníky). Uvedené krátké spojovací komunikace 

ve svém výškovém vedení nivelety vozovky vedou v tém�� limitním povoleném 

podélném sklonu. St�ední �ást uvedených spojovacích komunikací je v dl. 50 m 

navržena ve sklonu 15%. (je zde dodržen limitní sklon v�etn� jeho mezní délky podle 

�SN 73 6110 (Navrhování místních komunikací, �l. 9.6.3. - tab 12.). Paralelní páte�ová 

v�tev vedená územím cca o 50 m níže je navržena a za�azena do dopravn� zklidn�ných 

komunikací v obytné zón� ve t�íd� D1. Pro max. snížení cestovní rychlosti na 

komunikaci t�ídy D1 uvnit� obytné zóny jsou u napojení na obou koncích z�ízeny 

výškové retardéry ve form� širokých prah�. Cestovní rychlost je pak uvnit�

komunikace zám�rn� ješt� zpomalována sm�rovými retardéry resp. šikanami.  

Rozhledové pom�ry i geometrie napojení místních komunikací na silnici III/4041 

v�etn� napojení místních komunikací mezi sebou byly v návrhu ov��ovány podle �SN 

736102 (Projektování k�ižovatek na pozemních komunikacích).  
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V p�ípad� návrhu velikosti rozhledových polí dle �SN 736102 vycházelo i na sníženou 

návrhovou rychlost pro p�ípad rozhledu na dopravní zna�ku „P4“ (Dej p�ednost 

v jízd�) výrazn� velké rozhledové pole, omezující zna�n� navrhovanou zástavbu.  Jako 

výhodn�jší model neomezující již podstatn� zamýšlenou zástavbu se jevil model 

k�ižovatky (v�tšinou sty�né k�ižovatky ve tvaru T) s umíst�ním svislé dopravní zna�ky 

„P6“ (St�j, dej p�ednost v jízd�). 

Pokud se jedná jen o sjezdy p�ípadn� napojení ú�elové komunikace je možno 

rozhledové pom�ry i geometrii napojení (polom�r napojovacích oblouk�) posuzovat 

podle �SN 736110 (Navrhování místních komunikací). 

Obyvatel�m využívajícím hromadnou autobusovou dopravu budou sloužit autobusové 

zastávky nacházející se v centru m�styse. Jejich docházková vzdálenost je do 350 m. 

Doprava statická 

Jedná se o parkování a odstavování osobních vozidel mimo dobu jejich používání. 

Podle �SN 73 6110 je t�eba pro všechna za�ízení ob�anské vybavenosti a objekty 

bytové výstavby zabezpe�it dostate�ný po�et parkovacích stání, závislých na ú�elových 

jednotkách. 

Vzhledem k terénním podmínkám, ší�kám komunikací a stávající zástavb� se statická 

doprava odehrává na soukromých pozemcích - na vjezdech pop�. na nezpevn�ných 

plochách. Garážování vozidel je �ešeno p�ímo v objektech rodinných domk� nebo na 

jejich pozemcích. P�i nové výstavb� musí být požadavky na statickou dopravu �ešeny 

na pozemcích investora bez nárok� na další urbanistickou plochu pro dopravu.  

V tomto p�ípad� je v zájmovém území ve stísn�ných podmínkách �ešeno parkování 

vozidel pro pot�eby vedlejšího sousedního h�bitova.  Podle plochy uvedeného h�bitova 

je pak podle podmínek �SN 73 6110 (Navrhování místních komunikací) vypo�tena 

min. kapacita po�tu uvedených stání v�etn� stání pro t�lesn� postižené.  Ve výsledku se 

jedná 19 stání v�etn� jednoho stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Velikosti jednotlivých stání i ší�ka p�íjezdové komunikace je �ešena 

v souladu s �SN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy). U tohoto parkovišt� není ve 

studii vy�ešen maximální dovolený sklon 8,33% pro p�ístup p�ší (resp. pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace) k místnímu h�bitovu z d�vodu výrazného 
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topografického �len�ní daného území. V dalším stupni projektové dokumentace je 

nutnost tuto skute�nost vy�ešit. Nabízí se zde variantní �ešení tohoto parkovací místa 

na ú�elové komunikaci u vstupu na pozemek h�bitova ve form� podélného stání.  

Pro krátkodobé parkování mimo izolovanou jednotku parkovišt� u h�bitova v p�ípad�

návšt�v apod. p�jde využít 13 ks podélných stání navržených u horní páte�ové místní 

komunikace a 7 ks podélných stání u spodní obytné zóny. 

Doprava p�ší 

Provoz p�ších v navržené zástavb� je �ešen dvoupruhovými chodníky ší�ky 2,0 m. 

Navržené chodníky jsou v�tšinou od motoristických komunikací odd�leny podéln�

pásem zelen�. Ve stísn�ných podmínkách pak chodníky p�ímo navazují na komunikaci. 

V uvedeném p�ípad� je nutno z ší�ky chodníku ode�íst bezpe�nostní odstup 0,5m.  

Základním kritériem pro ur�ení kvality úrovn� komunikací pro chodce je rychlost 

pohybu chodc�, která odráží pohodlí (komfort) pohybu chodce.  

Z hlediska konstrukce chodníku v p�í�ném �ezu je možno se odvolat na TP 170 

(Navrhování vozovek pozemních komunikací).  Konstrukci chodníku vedoucí k h�išti 

je t�eba zesílit, protože se jedná o chodník, který bude zatížen také pojezdem zahradní 

techniky a v ojedin�lých p�ípadech i p�ejezdem nákladních vozidel. 

5.1.4 Zele�

V �ešené lokalit� jsou na plochy zelen� u ve�ejných prostranství navrženy parkov�

upravené plochy. Zele� bude tvo�ena okrasným parkovým trávníkem, na kterém budou 

vysazovány stromy jako lípa, javor, smrk. Tyto základní d�eviny je pot�eba vhodn�

doplnit dalšími d�evinami a ke�i (nap�. je�áb pta�í, zlatice prost�ední, pta�í zob). 

Sou�ásti t�chto ploch jsou komunikace pro p�ší dopln�né m�stským mobiliá�em a 

d�tským h�išt�m. Další navrhovaná zele� je zele� doprovodná. Jedná se o zele� podél 

obslužných komunikací a obytné zóny. Je tvo�ena p�edevším travnatými pásy, které 

mohou být v místech, kde nedojde k vzájemnému ohrožení se sít�mi technické 

infrastruktury osázeny ke�i nebo malokorunními, bezplodými odr�dami listnatých 

strom�. 
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5.1.5 Komunální odpad 

Odvoz odpadu bude zajišt�n za pomoci firmy Technické služby m�styse Luka nad 

Jihlavou. Odpad je ukládán na �ízenou skládku mimo území m�sta (skládka v 

Petr�vkách). Sb�rný dv�r pro ob�any je situován v areálu Technických služeb m�styse 

Luka nad Jihlavou nebo v prostoru statku u zámku. 

Svoz odpadu je zajišt�n periodicky jednou za týden. U rodinných dom� jsou použity 

klasické nádoby, které jsou umíst�ny na vlastních pozemcích, u bytových dom� je 

zajišt�n sb�r do kontejner�. Likvidace pevného komunálního odpadu bude provád�na 

podle stávající koncepce odpadového hospodá�ství m�styse.  

5.1.6 Orienta�ní ekonomický propo�et varianty 1 

Urbanistickou ekonomii tvo�í orienta�ní propo�et náklad� vynaložených na výstavbu 

variantního �ešení 1. Sou�asn� také navrhovaného parkovišt� pro místní h�bitov, 

víceú�elového a d�tského h�išt� s odpo�inkovou zónou, komunikacemi, chodníky, 

inženýrskými sít�mi, zelení a m�stským mobiliá�em. Pro propo�et byly použity 

ukazatele pr�m�rné orienta�ní ceny na m�rovou a ú�elovou jednotku dle ÚUR [30] a 

také cenové ukazatele zve�ejn�né na www.stavebnistandardy.cz [31]. 

KOMUNIKACE POZEMNÍ 

Druh Jedn.
K�/ Celkem 

jednotek 
K�

Celkem K�

jednotku (bez DPH) 

místní obslužné m2 1 342 4 990 6 696 580

13 472 390

obytné zóny m2 1226 3 145 3 855 770

obslužné a parkovací 

plochy m2 914 510 466 140

chodníky dlážd�né m2 926 2 650 2 453 900

Poznámka: v�etn� zemních prací, obrubník� a vodících proužk�

Tab. �. 2 Propo�et náklad� – komunikace pozemní 
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M�STSKÝ MOBILIÁ� + H�IŠT�

Druh Jedn.
K�/ Celkem 

jednotek 
K�

Celkem K�

jednotku (bez DPH) 

lavi�ka ks 7 500 34 255 000

3 588 700 
odpadkový koš ks 3 600 12 43 200

stojan na kola ks 7 000 4 28 000

h�išt� m2 4500 725 3 262 500

Poznámka:   

Tab. �. 3 Propo�et náklad� – m�stský mobiliá� + h�išt�

VE�EJNÁ ZELE	

Druh Jedn.
K�/ Celkem 

jednotek 
K�

Celkem K�

jednotku (bez DPH) 

parkové úpravy m2 366 4 925 1 802 550
4 015 083 

op�rné st�ny m3 14461 153 2 212 533

Poznámka: 

v�etn� listnatých a jehli�natých strom�, ke��, travního semene, 

zemních prací a p�esazení 

Tab. �. 4 Propo�et náklad� – ve�ejná zele�

VODOVODY TRUBNÍ 

Druh Jedn.
K�/ Celkem 

jednotek 
K�

Celkem K�

jednotku (bez DPH) 

PVC DN800 bm 2 442 1 285 3 137 970 3 137 970 

Poznámka: 

v�etn� zemních prací, tvarovek, armatur, pískového lože a 

identifika�ního vodi�e 

Tab. �. 5 Propo�et náklad� – vodovody trubní 
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PLYNOVODY TRUBNÍ 

Druh Jedn.
K�/ Celkem 

jednotek 
K�

Celkem K�

jednotku (bez DPH) 

trubní vedení STL 63 bm 1 303 1 110 1 446 330 1 446 330 

Poznámka: plast 

Tab. �. 6 Propo�et náklad� – plynovody trubní 

VEDENÍ ELEKTRICKÁ 

Druh Jedn.
K�/ Celkem 

jednotek 
K�

Celkem 

K�

jednotku (bez DPH)

podzemní vedení m 2 194 1 440 3 159 360

6 553 275

ve�ejné osv�tlení m 1319 1 235 1 628 965

stožárová trafostanice 

jednosloupová 22/0,4 kV ks 72 950 1 72 950

ve�ejné osv�tlení uli�ní ks 36 000 37 1 332 000

ve�ejné osv�tlení parkové ks 30 000 12 360 000

Poznámka: Ve�ejné osv�tlení v�etn� sloup� a svítidel  po 30m. 

Tab. �. 7 Propo�et náklad� – vedení elektrická 

RODINNÉ DOMY (TYP A) A PARCELY 

Druh Jedn.
K�/ Celkem 

jednotek 
K�

Celkem K�

jednotku (bez DPH) 

domy rodinné - typ A m3 5 006 8 239 41 244 434
60 614 434

cena parcely  m2 1 000 19 370 19 370 000
Poznámka:   

Tab. �. 8 Propo�et náklad� – rodinné domy (typ A) a parcely 
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RODINNÉ DOMY (TYP B) A PARCELY 

Druh Jedn.
K�/ Celkem 

jednotek 
K�

Celkem K�

jednotku (bez DPH) 

domy rodinné - typ B m3 5 006 12 660 63 375 960
85 125 960

cena parcely  m2 1 000 21 750 21 750 000

Poznámka:           

Tab. �. 9 Propo�et náklad� – rodinné domy (typ B) a parcely 

CELKOVÁ KALKULACE NÁKLAD��
�� K�� K� CELKEM�

Vodovody trubní 3 137 970

�����������

Kanalizace trubní 13 952 040

Plynovody trubní 1 446 330

Vedení elektrická 6 553 275

Ve�ejná zele� 4 015 083

M�stský mobiliá� + h�išt� 3 588 700

Komunikace pozemní 13 472 390

Rekapitulace provedena bez náklad� na výstavbu budov a stavební pozemky�

Tab. �. 10 Propo�et náklad� – celková kalkulace náklad�
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5.2 Urbanistický návrh – varianta 2 

Ve druhé variant� je vymezené území využito pro smíšenou zástavbu rodinných a 

bytových dom�, op�t v�etn� pot�ebné infrastruktury. Stejn� jako v p�edchozí variant�

je krom� smíšené výstavby rodinných a bytových dom� v�etn� p�ístupových 

komunikací znovu navrhováno v severozápadní �ásti území parkovišt�, vymezené pro 

stávající místní h�bitov. Návrh jihozápadní �ásti �ešeného území je ve shod�

s urbanistickým návrhem varianty 1, kde je funkce �ásti zadaného území ponechána 

pro využití na víceú�elové a d�tské h�íšt� spole�n� s odpo�inkovou zónou a p�íslušným 

mobiliá�em. Sí� p�ístupových komunikací je ve variant� 2 ve své geometrii totožná 

s variantou 1 s jediným podstatným rozdílem, že spodní páte�ová obslužná komunikace 

nebude ve 2. variant� sou�ástí dopravn� zklidn�né obytné zóny. Tato komunikace bude 

plnit funkci b�žné obslužné p�ístupového charakteru.  V blízkosti bytových dom� pak 

musí být navrženo odstavné parkovišt� s kapacitou odpovídající po�tu bytových 

jednotek, jinak parkování pro RD je jako v 1. variant� navrhováno p�edevším na 

pozemcích majitel� RD. 

     Celkový po�et rodinných dom� v této variant� je snížen na úkor bytových dom� na 27. 

Z tohoto po�tu je nutno vy�lenit 10 RD tvo�ící dvojdomky, situované ke spole�né 

hranici pozemku, ostatních 17 objekt� p�edstavuje formu výstavby pro izolované 

rodinné domy. St�ední �ást vymezeného území je využita pro zástavbu bytovými domy. 

Velmi nep�íznivá konfigurace terénu, p�edevším jeho svažitost op�t diktují celkové 

prostorové podmínky pro umíst�ní této výstavby do �ešené lokality ve dvou �adách. 

V této zón� je s ohledem na výše uvedené prostorové podmínky navrženo 8 bytových 

dom�. Kapacita navrženého bytového objektu p�edstavuje základní provedení osmi 

bytových jednotek. Prostor podkroví je brán jako rezerva pro další možné dva byty. 

Celkový po�et byt� navrhovaných v dané lokalit� je 64. Byty se pohybují ve 

velikostních kategoriích od dvou t�í obytných místností + kk.  

Typy užitných podlahových ploch navrhovaných byt� jsou: 

Obytná plocha 2+kk    81,60m2

Obytná plocha 2+kk    60,65m2

Obytná plocha 2+kk    65,00m2

Obytná plocha 3+kk   115,00m2
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P�dorysné rozm�ry navrženého bytového domu jsou 14,0 m x 22,0 m. Výška h�ebene je 

10,2 m. Vstup do bytového domu je z jižní strany. Na hlavní vchod navazuje zádve�í, ze 

kterého je p�ístup do technických prostor�, schodiš�ového prostoru a dvou byt�. 

Schodiš�ový prostor je hlavní komunika�ní prostorem bytového dom�. Odtud je dále 

p�ístup do jednotlivých byt� v každém pat�e bytových dom�. V 1.NP a 2.NP se 

nacházejí vždy t�i byty se samostatnými vstupy. V podkroví se nachází skladové 

prostory s možností výhledového využití pro dv� bytové jednotky. V každém byt� bude 

z chodby p�ístup do koupelny a záchodu a dalších obytných místností byt�.  

Osazení v terénu i orientace navržených bytových dom� vycházela z daných 

omezujících možností vytvo�ených nep�íznivým sklonem terénu. Pro stísn�né podmínky 

není možno výškové rozdíly v terénu mezi komunikací a upraveným terénem u 

bytového domu, resp. upraveným terénem u h�išt� �ešit pouze svahováním.   I když 

svahování v povolených stabilních sklonech je nejp�irozen�jší a také nejlevn�jší 

úpravou terénu, ve stísn�ných prostorových podmínkách jej nelze zcela uplatnit.  

V konkrétním p�ípad� bude nutno nad horní �adou bytových dom� pod chodníkem 

vedle parkovišt� s kolmým stáním doplnit vyrovnávací op�rnou ze� výšky cca 2,00 m. 

Podstatn� nižší vyrovnávací zídky jsou navrhovány pod dv�ma menšími d�tskými h�išti. 

Variantu znázor�uje výkres �. 04 – Urbanistický návrh – varianta 2.

5.2.1 Víceú�elové a d�tské h�íšt�

Návrh a provedení víceú�elového a d�tského h�išt� na jihovýchodní stran� �ešené 

lokality odpovídá návrhu z p�edešlé varianty (tj. odstavec 5.1.1. Víceú�elové a d�tské 

h�išt�), pouze u bytových dom� jsou navržena dv� menší d�tská h�išt� pro pot�eby 

obyvatel tohoto sídlišt�. Použitý materiál a herní prvky jsou totožné s h�išt�m u 

jihozápadní hranice území, rozdílem je pouze jeho velikost a umíst�ní ve svahu. 

5.2.2 Sít� technické infrastruktury 

Napojení na sít� technické infrastruktury je v tomto p�ípad� koncipováno dle 

urbanistické varianty 1 (tj. odstavec 5.1.2. Sít� technické infrastruktury). Diplomová 

práce není zam��ena na detailn�jší rozpracování varianty 2 v rámci technické 

infrastruktury. 
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5.2.3 Dopravní infrastruktura 

Doprava dynamická 

V tomto �ešení tvo�í základ sít� obslužných komunikací op�t dv� v�tve procházející 

podéln� celým zájmovým územím od místa napojení na III/4041 (tj. ze severozápadu) 

až ke stávající ú�elové komunikaci vedoucí ke h�bitovu. Jejich sm�rové i výškové 

�ešení je totožné s variantou �. 1. Proti p�edchozí verzi uvád�né ve variant� zástavby �. 

1 není spodní v�tev páte�ové komunikace �ešena jako obytná zóna. Ob� páte�ové 

komunikace jsou uvnit� území propojeny dv�ma krátkými spojovacími komunikacemi 

stejným zp�sobem jako ve variant� 1. Uvedené krátké spojovací komunikace ve svém 

výškovém vedení nivelety vozovky vedou shodn� jako ve variant� 1 v tém�� limitním 

povoleném podélném sklonu. St�ední �ást zmi�ovaných spojovacích komunikací je 

op�t v dl. 50 m navržena ve sklonu 15%. (je zde dodržen limitní sklon v�etn� jeho 

mezní délky podle �SN 73 6110 (Navrhování místních komunikací, �l. 9.6.3. - tab

12.). Ve své dopravní funkci budou mít ve 2. variant� �ešení všechny vnit�ní 

komunikace charakter obslužné p�ístupové komunikace ve funk�ní skupin� C. Doprava 

je na t�chto komunikacích pouze místní zdrojová a cílová bez jakékoliv možnosti 

tranzitu. V ší�kovém uspo�ádání se bude jednat o dvoupruhové komunikace kategorie 

C – MO2 10,5/7,0/30 (6,0 m mezi obrubníky). Rozhledové pom�ry i geometrie 

napojení místních komunikací na silnici III/4041 v�etn� napojení místních komunikací 

mezi sebou byly op�t i v návrhu varianty �. 2 ov��ovány podle �SN 736102 

(Projektování k�ižovatek na pozemních komunikacích). Základní velikosti uvedených 

rozhledových polí se ve své podstat� shodují s variantou �. 1 s p�ihlédnutím na jiné 

návrhové rychlosti mezi dopravn� zklidn�nou komunikací a b�žnou obslužnou 

komunikací. 

Doprava statická 

V této variant� je op�t �ešeno parkování vozidel pro pot�eby vedlejšího sousedního 

h�bitova. Jeho kapacita a geometrie je naprosto shodná s �ešením ve variant� 1. 

Do varianty 2 je v urbanistickém návrhu za�len�no krom� výstavby RD  i 8 bytových 

dom� s max. po�tem byt� 8 na jeden bytový d�m.  K t�mto bytovým dom�m je 

v návrhu varianty 2 p�i�azen odpovídající po�et odstavných stání i s vy�len�ným 

po�tem stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. K uvedeným 8 
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bytovým dom�m je p�i�azeno 41+42= 83 stání v�etn� 5 - ti stání pro osoby t�lesn�

postižené. Dalších 15 stání mimo samostatnou jednotku parkovišt� h�bitova je v návrhu 

�ešeno op�t jako podélné stání podobn� jako ve variant� 1 u dvou základních 

páte�ových komunikací mimo prostor zástavby bytových dom�. V p�ípad� stání pro 

bytové domy se z hlediska jejich geometrie uspo�ádání jedná o kolmá stání navazující 

op�t na dv� základní páte�ové komunikace. 

Do prava p�ší 

Provoz p�ších v navržené zástavb� je �ešen jako v p�edešlé variant� dvoupruhovýma 

chodníky ší�ky 2,0 m, odd�lenými od ostatních komunikací pásem zelen�. Chodník u 

horní �ady bytových dom� je propojen ke st�edovému chodníku schodišt�m s 

odpo�ívadly. Konstrukce chodníku vedoucího k h�išti bude op�t zesílená, protože se 

jedná o chodník, který bude zatížen také pojezdem zahradní techniky a v ojedin�lých 

p�ípadech i p�ejezdem nákladních vozidel. Se zesílením chodníku je nutno také po�ítat 

v p�ípad� chodníku vedoucího pod první horní �adou bytových dom�, pro ojedin�lý 

p�ejezd nákladních vozidel nap�. z d�vodu st�hování.  

5.2.4 Zele�

Koncepce ve�ejné zelen� navazuje, respektive dodržuje p�edešlou variantu (tj. odstavec 

5.1.4 Zele�). U pozemk� bytových dom� je tato koncepce doržována. Zele� bude 

tvo�ena okrasným parkovým trávníkem, na kterém budou podél komunikací pro p�ší 

vysazovány listnaté stromy dopln�né ke�i. 

5.2.5 Komunální odpad 

Odvoz odpadu je op�t zajišt�n za pomoci firmy Technické služby m�sta jako u 

p�edchozí varianty stejným zp�sobem. U rodinných dom� jsou použity klasické nádoby, 

které jsou umíst�ny na vlastních pozemcích, u bytových dom� je zajišt�n sb�r do 

kontejner� umíst�ných v docházkové vzdálenosti u okraje komunikací. Likvidace 

pevného komunálního odpadu bude provád�na podle stávající koncepce odpadového 

hospodá�ství m�styse.  
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5.3 Objemová studie RD (rodinných dom
) 

Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Rodinné domy jsou navrženy jako pasivní. Vyzna�ují se tím, že pot�eba energie 

nep�ekro�í 15kWh/m2/rok. Nejv�tší d�raz je p�i realizaci kladen na dokonalý obal 

budovy. Díky tomu se objekt obvykle obejde bez konven�ního aktivního vytáp�cího 

systému. Zbytková pot�eba tepla v d�sledku p�irozeného úniku tepla z budovy se musí 

n�jakým zp�sobem pokrýt. Obvykle formou získávání tepla z odcházejícího teplého 

vzduchu.  

P�i návrhu stavby jsou otvory koncipovány hlavn� na jižní stranu. Díky tomuto 

umíst�ní dochází k p�irozenému získávání energie ze slunce. Severní strana je bez 

otvor� a chrán�na svahem kopce. St�echa domu je sedlová a tudíž umož�uje osazení 

solárních panel�. Pasivním solárním získáváním tepla se v pasivních domech pokryje 

až 60% zbytkové spot�eby tepla. 

RD varianta A 

Jedná se o stavbu samostatn� stojících rodinných dom�. Stavba je navržena jako trvalá. 

Jedná se o novostavbu jednogenera�ního dvoupodlažního RD. D�m je nepodsklepený 

se samostatným krytým stáním pro auto. Hlavní vstup je orientován na západ a je krytý 

a chrán�ný proti pov�trnostním vliv�m zast�ešením krytého stání. Kryté stání je 

lemováno op�rnou st�nou. Po vstupu do domu se v p�ízemí nachází zádve�í, z kterého 

je p�ístup do prostorné šatny, chodba se schodišt�m do patra, WC, technická místnost, 

obývací pokoj s kuchyní a komora pod schodišt�m. 

V dalším podlaží jsou to chodba se schodišt�m, koupelna, WC, a 3 pokoje. 

Návrh domu je proveden na výkrese �.8, 9. 

Urbanistické a architektonické �ešení a umíst�ní rodinného domu vychází: 

Ze stávajícího stavu zástavby v území a dané koncepce. Kompozice zástavby dané 

lokality, rozlohou, tvarem a orientací stavebních pozemk�, stanovenými regulativy a 

obecn� technickými požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášek �. 268/2009 Sb. o 



45 
Diplomová práce Bc. Pavel Jiráska 

technických požadavcích na stavby a �. 269/2009 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Orienta�ní údaje stavby 

Po�et ú�elových jednotek stavby: 1 bytová jednotka + 1 kryté stání  

Užitková plocha:    141,48m2 

Zastav�ná plocha:    RD   81,00m2 

      Zpevn�né plochy 77,50m2

      CELKEM   158,50m2 

Materiály a konstrukce rodinného domu 

Základy objektu tvo�í základové pásy z prostého betonu a betonová deska tl. 150 mm, 

vyztužena ocelovou sítí.  

Násypy jsou navrženy z dob�e hutnitelných zemin. Práce je nutno provád�t za suchého, 

nemrazivého po�así. 

Obvodové zdivo je navrženo z tepeln�izola�ních zdících tvárnic  HELUZ FAMILY 50, 

vnit�ní nosné zdivo z tvárnic HELUZ 24, nenosné konstrukce jsou z tvárnic HELUZ  

6,5. Stavební prvky jsou spojovány pomocí tepeln� izola�ní malty pro zd�ní HELUZ 

SUPERTHERM 39, která je ur�ena pro výstavbu pasivních dom�. 

Stropní konstrukce je navržena nad celým p�dorysem v systému HELUZ 

z keramických vložek MIAKO s betonovou zálivkou z betonu  C20/25. 

Zdivo je staženo monolitickým pozedním v�ncem ze ŽB C20/25. Nadezdívka je 

zakon�ena ŽB pozedním v�ncem z betonu C20/25. P�eklady nad otvory jsou navrženy 

z prefabrikovaných p�eklad� HELUZ. 

Komín je v tomto objektu navržen od firmy SCHIEDEL typ ABSOLUT. 

Krov je d�ev�ný, navržen jako sedlový, vaznicové soustavy. Sklon st�ešních - 38°. 
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St�ešní krytina je navržena z ocelové st�ešní krytiny s minerálním posypem  SATJAM. 

Barva krytiny �ervená SBE 0001 Ruby. 

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena ve složení Np+1xBitagit  S 35 Minaral. Jako 

podklad je navržena betonová deska z betonu C 20/25 tl. 100mm. 

Navrženy jsou povrchové úpravy podlah z keramické dlažby a plovoucí laminátové 

podlahy. 

Schodiš�ová ramena jsou navržena jako monolitická ŽB deska C25/30. 

Vnit�ní omítky jsou navrženy jako vápenocementové o tl. 15mm. 

Fasáda je provedena ze štukové omítky v barv� bílé. Obklad soklu je navržen 

z obkladových pásk� KLINKER v �ervené barv�. 

Všechna okna a venkovní dve�e jsou navržena jako hn�dá d�ev�ná se zasklením 

s izola�ním trojsklem.Zábradlí u francouzských oken je navrženo ze sklen�ných desek 

GLASSPO. Výška zábradlí 1100mm. 

Objekt RD je napojen na nov� budované ve�ejné inženýrské sít�. Pro odkanalizování 

objektu je navržen oddílný kanaliza�ní systém. Deš�ová voda ze st�echy je svedena do 

deš�ové kanalizace a splaškové vody do kanalizace splaškové. Zásobování objektu 

vodou je navrženo vodovodní p�ípojkou z nov� budovaného vodovodního �adu. 

Zásobování plynem je navrženo p�ípojkou z navrženého plynového vedení. 

RD varianta B 

Jedná se taktéž o stavbu samostatn� stojících rodinných dom�. Stavba je navržena jako 

trvalá. Jedná se o novostavbu jednogenera�ního dvoupodlažního RD. D�m je 

nepodsklepený se samostatným krytým stáním pro auto. Hlavní vstup je z horního 

patra, orientován na východ a je chrán�ný proti pov�trnostním vliv�m zast�ešením 

krytého stání pro auto. Toto stání je lemováno op�rnou st�nou. Po vstupu do domu se 

v pat�e nachází zádve�í, z kterého je p�ístup na WC, chodba se schodišt�m do p�ízemí, 

obývací pokoj s kuchyní a zimní zahrada. 

V nižším podlaží jsou to chodba, koupelna s WC, ložnice a 2 pokoje, technická 

místnost a zádve�í, ze kterého je p�ístup do zahrady. 
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Návrh domu je proveden na výkrese �. 10,11. 

Základní údaje o kapacit� stavby 

Po�et ú�elových jednotek stavby: 1 bytová jednotka + 1 kryté stání  

Užitná plocha:    145,48m2 

Zastav�ná plocha:     RD   81,00m2 

      Zpevn�né plochy 60,00m2

      CELKEM   141,00m2 

Materiály a konstrukce jsou navrženy shodné s RD variantou A. 
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6. ZÁV�R 

Ve všech p�edchozích kapitolách mé diplomové práce jsem se snažil zam��it na 

vhodnou formu zástavby lokality „Jižní svahy“ v okrajové �ásti m�styse Luka nad 

Jihlavou. P�i �ešení této problematiky jsem vycházel z podklad�, poznatk� a v�domostí, 

které jsem získal p�i studiu na Vysoké škole bá�ské, Fakult� stavební. 

Varianta 1 �eší zástavbu rodinnými domy. Tato varianta je �ešena jako izolovaný typ 

zástavba s po�tem 41 navržených rodinných dom�. Návrh vychází z pot�eby vytvo�ení 

nabídky dalších ploch pro bydlení a zárove� z tradi�ní formy zástavby v dané lokalit�. 

Krom� rodinných dom� je do daného území v severozápadní �ásti zakomponováno 

parkovišt�, vymezené pro stávající místní h�bitov, který t�sn� sousedí s �ešenou 

lokalitou. V jihozápadní �ásti �ešeného území je pro potenciální obyvatele uvedené 

lokality navrženo víceú�elové a d�tské h�íšt� spole�n� s odpo�inkovou zónou 

a p�íslušným mobiliá�em. 

Varianta 2 �eší smíšenou zástavbu rodinnými a bytovými domy. Celkový po�et 

rodinných dom� v této variant� je snížen na úkor bytových dom� na 27. Z tohoto po�tu 

je nutno vy�lenit 10 RD tvo�ící dvojdomky, situovaných vždy k spole�né hranici 

pozemku. Ostatních 17 objekt� p�edstavuje formu výstavby pro izolované rodinné 

domy. Bytová výstavba je zde zastoupena v po�tu 8 dom�.  Roz�len�ní území je 

obdobné jako u varianty 1. Sou�ástí této zástavby je op�t parkovišt� pro místní h�bitov, 

víceú�elové a d�tské h�íšt� spolu s odpo�inkovou zónou. 

Ob� varianty návrhu mají za ú�el prov��it možnosti pro použití tohoto druhu bydlení 

v závislosti na stávající zástavbu a okolní ráz krajiny.  

Z hlediska za�len�ní do krajiny a okolní zástavby je pro dané území vhodn�jší detailn�ji 

propracovaná varianta 1 – izolované rodinné domy. Varianta 2 p�ibližuje náhled na 

smíšenou zástavbu bytovými a rodinnými domy, která pro dané území je z d�vodu 

výrazného topograficky �lenitého terénu mén� vhodná než p�edchozí variantní �ešení. 

Záv�rem návrhu urbanistického �ešení varianty 1 byl proveden orienta�ní ekonomický 

propo�et, který umož�uje náhled na finan�ní náro�nost budoucí realizace lokality na 

základ� této územní studie.  
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P�íloha 1 

Fotodokumentace území 



                          
                                        �ešené území 

Obr. �. 1 Ortofotomapa (Luka nad Jihlavou - �ešené území) 

                                        �ešené území 
Obr. �. 2 Pohled na území od zámku 



Obr. �. 3 Pohled na severovýchodní �ást území 

Obr. �. 4 Pohled na východní �ást území (k silnici III/4041) 



Obr. �. 5 Pohled na jihovýchodní �ást území (boží muka u sil. III/404) 

Obr. �. 6 Pohled na severozápadní �ást území (st�ed �ešeného území - hospodá�ské stavení) 



Obr. �. 7 Pohled na západní �ást území (u h�bitova) 

Obr. �. 8 Pohled na jihozápadní �ást území (u h�bitova) 



Obr. �. 9 Pohled na jihovýchodní �ást území (st�ed �ešeného území - hospodá�ské stavení) 

Obr. �. 10 Pohled severozápadní �ást území (u h�bitova) 



P�íloha 2 

Vý�ez z územního plánu m�styse 
Luka nad Jihlavou 











P�íloha 3 

Vlastnické vztahy 
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425 10001 914
trvalý travní 

porost

424/1 10001 3346 orná p�da

424/2 10001 2987 orná p�da

424/3 10001 2775 orná p�da

424/4 10001 1396 orná p�da

Milada �ermáková Nová 469,                                 
Luka nad Jihlavou, 588 22                1/3

VLASTNICKÉ VZTAHY - LUKA NAD JIHLAVOU (JIHLAVA);688703

M�stys Luka nad Jihlavou,  1. máje 76,               
Luka nad Jihlavou, 588 22

416/10 998 23 ostatní plocha

Luka nad Jihlavou, 588 22                1/3
Ludmila Pohanková Me�í�ova 2593/17, Brno, 

Královo Pole, 612 00                        1/3
Marie Svobodová Na Kocand� 215,                                    

Luka nad Jihlavou, 588 22                1/3

416/2
není 

zapsáno na 
LV

498 ostatní plocha -

420/3 998 1574
trvalý travní 

porost

420/3 998 1574
trvalý travní 

porost

420/4 998 1338
trvalý travní 

porost

420/5 998 842
trvalý travní 

porost

420/6 998 787 orná p�da

420/7 998 1022 orná p�da

Milada �ermáková Nová 469, Luka nad 
Jihlavou, 588 22                1/3

Ludmila Pohanková Me�í�ova 2593/17, Brno, 
Královo Pole, 612 00        1/3

Marie Svobodová Na Kocand� 215, Luka nad 
Jihlavou, 588 22               1/3
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420/8 998 680 orná p�da

Milada �ermáková Nová 469,                                 
Luka nad Jihlavou, 588 22                1/3

Ludmila Pohanková Me�í�ova 2593/17, Brno, 
Královo Pole, 612 00                        1/3

Marie Svobodová Na Kocand� 215,                                    
Luka nad Jihlavou, 588 22                1/3

417
není 

zapsáno na 
LV

2126 ostatní plocha -

415/1 634 2697 orná p�da

415/7 634 1037 orná p�da

VLASTNICKÉ VZTAHY - LUKA NAD JIHLAVOU (JIHLAVA);688703

415/8 634 2153 orná p�da

415/9 634 2240 orná p�da

415/10 634 724 orná p�da

415/11 634 2451 orná p�da

410/7 1348 197 zahrada
Libor Kabelka Vrchlického 2625/37,                 

Jihlava, 586 01

410/14
není 

zapsáno na 
LV

1330 ostatní plocha -

406/2
není 

zapsáno na 
LV

17000
trvalý travní 

porost
-

409/1
není 

zapsáno na 
LV

3393
trvalý travní 

porost
-

392 3656 475 ostatní plocha
Petr Pokorný Svatoslav 3,                          

Luka nad Jihlavou, Svatoslav, 588 22

Marie Šimá�ková Úvoz 189,                                     
Luka nad Jihlavou, 588 22


