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PŘÍKLAD HOUPA ČKY PRO DVĚ DĚTI   

Pružinové houpačky české výrovy. Těleso houpadla z vysoko-pevnostního vodoodpudivého 

polyethylenu . Pružina ze spciální pružinové oceli. Zinkované kotvící elementy. Komaxitované 

ocelové prvky. 

VÝROBCE :  firma HŘIŠTĚ s.r.o., Příkop 836/6, Brno, 602 00 

     

          

        POPIS:    PONORKA 

        VĚKOVÁ SKUPINA :  2-6 LET 

        ROZMĚRY :   1,0 M x 0,3M 

        POTŘEBNÁ PLOCHA: 4,0M x 3,3M 

        MAXIMÁLNÍ VÝŠKA:  0,5M 

        POČET UZIVATELŮ:  2 DĚTI 

          

 

 

 

POPIS:    KONÍK 

        VĚKOVÁ SKUPINA :  2-6 LET 

        ROZMĚRY :   0,7 M x 0,3M 

        POTŘEBNÁ PLOCHA: 3,7 M x 3,3M 

        MAXIMÁLNÍ VÝŠKA:  0,5M 

        POČET UZIVATELŮ:  1 DÍTĚ 

 



PŘÍKLAD MULTIFUNK ČNÍ KLOUZA ČKY PRO DĚTI 

POTŘEBNÁ PLOCHA:   7,3M x 5,0M 

POVRCH TLUMÍCÍ NÁRAZ:  25,3M 

ROZMĚRY:    3,7M x1,9M x 3,4M 

VĚKOVÁ SKUPINA:   3-14 LET 
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Anotace 

 

Cílem této diplomové práce je vhodné rozdělení zadaného území na individuální stavební 

parcely pro výstavbu rodinných domů.  

V úvodu došlo k celkovému posouzení vhodnosti lokality pro navrhovaný typ zástavby, jimiž 

jsou rodinné domy městského a příměstského typu popřípadě doplnění lokality o možnost 

výstavby budovy občanského vybavení. Dále se studie zabývá územím a jeho vztahy k okolí, 

návrhem dopravní a technické infrastruktury. Zastavovací studie je zpracována ve dvou 

variantách rozličného charakteru. Pro toto území je navržen typový dům, dále 

nespecifikovaný a vyhotoven návrh ekonomické náročnosti pro obě varianty.    

 

 

 

Annotation 

 

The aim of this thesis is appropriate partition of given area to individual building site for 

construction of house. 

At the begining was an overall assessment suitability of location for proposed type of bilt-up 

area   which are houses of urban and suburban type or add location of posibility to 

construction building with public equipment. Then the study deal with location and its 

relationship with others, proposal of transport a technical infrastructure. Stop studie is 

processed in two varients of different character. For this location is designed type house, 

unspecified and prepared propose of economical intensity for both variants. 
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1. Úvod  

Téma, které jsem si vybrala pro svoji diplomovou práci, nese název „Studie zástavby území 

rodinnými domy v lokalitě Bahno, Frýdek – Místek.“  

Toto téma se zabývá studiem zadaného území a jeho vhodností z hlediska zástavby rodinnými 

domy. Reflektuji na to, že se stále hledají vhodné lokality pro zástavbu určenou 

k individuálnímu bydlení, které by splňovaly nejen funkci bydlení, ale vyhovovaly také 

dnešním moderním požadavkům rodiny na nový moderní styl bydlení.  Mladá rodina dnes 

nevyhledává jen místo, kde si postavit rodinný dům a zahájit tak novou etapu života se svou 

rodinou, od toho místa očekává mnohem víc. Místo musí být  příjemné a usnadňovat život 

rodiny z hlediska běžného chodu domácnosti. Rodinný dům by se měl nacházet jak 

v příjemné lokalitě z hlediska okolní krajiny vhodné pro volný čas rodiny a hry dětí, ale také 

má být v lokalitě dostupné k občanskému vybavení v souvislosti s pracovními povinnostmi 

rodičů a školními povinnostmi dětí. 

Cílem studie plochy určené z hlediska územního plánu pro výstavbu rodinných domů 

městského a příměstského typu je návrh rozdělení území na jednotlivé parcely určené pro 

výstavbu rodinných domů, návrh dopravní a technické infrastruktury pro toto území s jeho 

charakteristickou polohou.  Plocha určená pro tuto zástavbu se skládá ze 4 parcel parcela č. 

3241 – rozloha 7.668 m2 parcela č. 3240 – rozloha 36.120 m2 parcela č. 3245 – rozloha 927 

m2 parcela č. 3246 – rozloha 10.662 m2. Celé území je o rozloze 55.377 m2. Studie bude 

zpracována ve dvou variantách rozličného typu rozmístění jednotlivých parcel pro rodinné 

domy, plochy odpočinku a plochy pro dopravu. 

Výchozími podklady pro zpracování tohoto tématu byl územní plán města Frýdek – Místek, 

poskytnutý Magistrátem města Frýdek – Místek, plán udržitelného rozvoje města Frýdek – 

Místek, digitální mapa katastru obce a podklady jednotlivých správců sítí vyskytujících se 

v okolí území. 
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2. Teoretická východiska 

2.1.  Územní plánování a urbanismus 

2.1.1. Územní plánování, jeho účel a historie 

 

Urbanismus je jedna s nejstarších architektonických disciplín. Cílem není jen navrhovat 

jednotlivé domy, ale projektovat sídelní útvary, které spolupůsobí jako funkční a vyvážené 

celky. Zabývá se tvorbou a řízením vývoje měst, venkovského osídlení i krajiny. Usiluje o 

optimální vývoj sídelních struktur, vyvážené uspořádání území, udržení ekologické 

rovnováhy a ochranu kulturního dědictví a krajiny. 

K jednomu z nejstarších počinů územně plánovacího rázu, byť dokumentačně 

nedochovaných, se řadí výstavba rozsáhlých zavlažovacích soustav vystavěná ve 3. tisíciletí 

př. n. l. například v Egyptě, kterou dokazují archeologické práce územního rázu. 

K jednomu z nejstarších městských plánu náleží, na hliněné tabulce vyobrazený plán města 

Nippuru u břehu Eufratu z let 1500 př. n. l. I v mnohých dalších Antických městech lze 

pozorovat na dochovaných materiálech výstavbu přímých hlavních ulic spojujících okraje 

města s jeho hlavním středem. 

Města mívala šachovnicový charakter ulic, se kterými souvisela i úprava toku řeky a napojení 

na logicky rozmístěné viadukty, které město, jeho kanalizaci, vodovod i lázně zásobovaly 

vodou a zároveň odváděly znečištěnou vodu z měst pryč. 

V období kolem 13. stol. tedy ze středověku jsou známé urbanisticky řešené stezky mezi 

malými obcemi v rovinatém území, které umožňovaly zásobování obcí potravinami jiným 

zbožím a snazší dopravu za prací. V tomto období se lokačně zakládaly města s pravidelně 

uspořádanými ulicemi mezi hradbami a náměstím města. Tehdy bylo také založeno Nové 

Město Pražské králem Karlem IV.  

V dobách kolem 14. až 15. století se k šachovnicovému uspořádání začíná využívat jak 

radiálně okružní řešení ulic tak osové uspořádání. 

Do urbanismu 19. století v České republice vstupují vynikající architekti a urbanisté, kteří 

tvoří v této době centra nejvýznamnějších měst jako je Olomouc, Brno i Ostrava.[2] 

Dnes jsou územně plánovací dokumentace či podklady zpracovávány pro pořizovatele, 

kterými jsou obce či okresní úřady. Často však zpracovateli těchto materiálů bývají soukromí 

developeři, kteří svůj podnikatelský záměr v území potřebují prověřit v souvislostech 

v území. 
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2.1.2. Cíle a úkoly územního plánování 

 

Cíle a úkoly této vědní disciplíny stanovuje zákon 183/2006 Sb. – O územním plánování a 

stavebním řádu (Stavební zákon). 

V otázkách územního plánování řeší zákon zejména cíle a úkoly územního plánování, 

soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na 

udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto 

zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, 

rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a 

kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost. 

Stavební zákon upravuje zejména změny a povolování staveb, terénní úpravy a zařízení, 

užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a 

oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost 

osob při přípravě a provádění staveb. Dále upravuje také podmínky v praxi pro projektovou 

činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na 

pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem 

této právní úpravy. Územní plánování určuje limity využití území, funkční a prostorové 

uspořádání území, asanace, rekonstrukce nebo rekultivace území v jeho prospěch. Dále se 

územní plán zabývá hájením chráněných území, objektů, oblastí klidu, ochranných pásem. 

Zabývá se posuzováním územně technických důsledků připravovaných staveb a jiných 

opatření, určuje odpovídající řešení důsledků. Koordinuje umístění stavby a územně 

technické, urbanistické a architektonické zásady pro jejich projektové řešení a pro jejich 

zhodnocení. Chrání zdroje a rezervy charakteristické pro daná území pro jeho další rozvoj. 

Vymezuje podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a koncepcí technického vybavení území. 

Vymezuje pořadí výstavby a využití území. Určuje územně technická a organizační opatření 

pro optimální využití území a území dotčená požadavky ochrany obyvatelstva. [14] 

Například rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků vychází z potřeb obyvatelů nebo třeba 

developerů a užívá se například při pozemkových úpravách, aby bylo dosaženo racionálního 

uspořádání pozemků, při převodu části pozemku jinému majiteli, pro zajištění přístupu na 

pozemek nebo ke stavbě. 
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2.1.3. Nástroje územního plánování, příručky a principy 

 

Po tom, co vstoupil v platnost zákon o územním plánování a stavebním řádu s prováděcími 

vyhláškami, bylo potřebné vytvořit a mít v praxi metodické příručky, které odborníkům  

pomohly v orientaci v předpisech. 

Odborné pomůcky obsahují : 

- udržitelný rozvoj území 

- koncepce územního rozvoje ČR 

- funkční složky 

- územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby 

- pojmy 

Mezi tyto metodické pomůcky patří principy a pravidla územního plánování. Tyto principy 

mají sloužit zejména : 

- orgánům územního plánování, orgánům obce a orgánům kraje 

- samosprávě obcí a krajů 

- projektantům, studentům 

- běžným uživatelům, kteří se setkávají s územním plánováním 

Základní nástroje územního plánovaní jsou pak :    

Územně plánovací podklady - mohou být zpracovány jako ucelený souboru informací o 

daném území, nebo jako jednostranně zaměřené údaje o území. 

Jsou jimi - urbanistická studie 

  - územní generel 

  - územní prognóza 

  - územně technické podklady 

Územně plánovací dokumentace - je ucelený soubor informací o území, který řeší funkční 

využití území, plošné a prostorové uspořádání a stanovuje limity využití území a zpracovává 

závazné regulační prvky. 

Mezi tyto dokumenty patří  - územní plán velkého územního celku 

    - územní plám obce 

    - regulační plán 

Územní rozhodnutí - je výsledkem správního řízení, které může být vedeno ve věci umístění 

stavby, využití území nebo chráněného území i ochranného pásma, o stavební uzávěře a o 

dělení, nebo sjednocování pozemků. 
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2.2. Územní plán města Frýdek – Místek 
 
Datum vydání územního plánu města je 8.12.2008, datum nabytí účinnosti pak 1.1.2009. 

Územní plán města Frýdek - Místek je vypracován dle zásad zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, dále byl zpracováván v souladu s požadavky vyhlášky 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti a také vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území.  

Územní plán města Frýdku - Místku vymezuje základní koncepci rozvoje daného území, do 

kterého spadají územní celky Frýdek, Chlebovice , Lískovec, Lysůvky, Místek , Pánské Nové 

Dvory a Skalice. Řeší jeho plošné a prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a veřejné 

infrastruktury. Vymezuje aktuálně zastavěné území, plochy a koridory, určuje plochy ke 

změně stávajícího využití, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, plochy 

pro veřejně prospěšné stavby, pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto 

ploch a koridorů.  

Při návrhu rozvoje daného území vychází územní plán z hlavních zásad respektovat 

architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty území. Vymezit dostatek ploch pro novou 

obytnou výstavbu v důsledku zvýšení počtu obyvatel ve městě. Dále v rámci ochrany 

zemědělské půdy nenavrhuje zábor půdy pro jiné využití a snaží se uplatnit zástavbu proluk. 

V souvislosti s novými plochami pro obytnou výstavbu jsou navrženy také plochy pro rozvoj 

občanského vybavení, sportovních a tělovýchovných zařízení, drobné výrovy a skladování a 

také nezbytné plochy zeleně na veřejných prostranstvích, plochy pro pěší a cyklistickou 

dopravu. Navrhuje se odstranění dopravně závadných a nevyhovujících ploch. 

Mezi největší a nejvýznamnější plochy nově navržené patří například plochy pro bydlení 

v rodinných domech městské a příměstské. Tyto plochy se vyskytují zejména v okrajových 

klidnějších částech města s dobrou dopravní dostupností např. na Nové Osadě, Staré Riviéře 

nebo se mění z ploch bývalých nevyužívaných výrobních ploch bývalého podniku Slezan. 

Plochy pro hromadnou rekreaci jsou navrženy jako rozšíření stávajících ploch na severním 

břehu přehrady Olešná. Plochy nově navržené občanské vybavenosti jsou navrženy dvě, jedna 

jako rozšíření areálu za nemocnicí Frýdek a pro příslušné zdravotnické služby a druhá pro 

areály základních škol v Lískovci. Nově navržené plochy občanského vybavení mají svou 

polohou a funkcí doplnit plochy obytné nebo vyplnit plochy proluk v zejména v městské 

části. Nově navržené jsou také plochy tělovýchovných a sportovních zařízení v těsné blízkosti 

s nově navrženými plochami pro městskou a příměstskou výstavbu rodinných domů  
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v okrajové části města v Místku – Bahně na Staré Riviéře a na Pánských Nových Dvorech. 

Dobrou depeší je, že stávající plochy pro rozvoj těžkého průmyslu se nerozšiřují a nové se 

nenavrhují.  Nové plochy zeleně jsou navrženy podél plánované trasy silnice R48. Mezi 

nejvýznamnější změny stávajících ploch patří návrhy přeložek silnic I/48, I/56, II/477 a III/ 

4848. [22] 

Územní plán respektuje, ale zároveň zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování.  

 

2.3. Udržitelný rozvoj města Frýdek – Místek 

Problematika udržitelného rozvoje města vychází z deseti témat, které vymezuje vyhláška 

500/2006 Sb. a dále respektuje základní pilíře udržitelného rozvoje území, kterými jsou 

přírodní, hospodářský a sociodemografický rozvoj. Udržitelný rozvoj je nedílnou součástí a 

nástrojem územního plánování.  

Správní obvod Frýdek – Místek patří mezi obce s rozšířenou působností a je součástí 22 

správních obvodů Moravskoslezského kraje. Tento obvod se rozkládá na rozloze o velikosti 

480.3 km2 s hustotou obyvatel 229 os/km2. Svou rozlohou 8,7% kraje zaujímá čtvrté místo dle 

velikosti v rámci svého kraje. Počtem 37 obcí v obvodu se řadí na druhé místo mezi obvody 

dle počtu obcí. Je po sousední Ostravě druhým nejlidnatějším městem v kraji s celkovým 

počtem obyvatel více něž 60 tisíc. 

Město Frýdek – Místek má díky své strategické poloze na křížení dvou silničních směrů na 

Slovensko a do Polska výhodnou pozici z hlediska podnikání a zaměstnanosti. Nabízí také 

optimální podmínky pro bydlení a rekreaci, turistiku a cykloturistiku. Z hlediska kulturního 

využití nabízí město dvě opravená historická centra s několika galeriemi, muzei i výbornou 

občanskou vybaveností.[23] 

 

2.3.1. Horninové prostředí a geologie 

 

Území správního obvodu města se nachází na území Ostravské pánve, Podbeskydské 

pahorkatině a Lysohorské hornatině. Hlavní část území náleží Podbeskydské pahorkatině, 

kterou tvoří Příborská pahorkatina, Třinecká brázda, Těšínská pahorkatina, Štramberská 

vrchovina a Frenštátská brázda. Na území města se nachází také řada nerostných surovin, jsou 

to zejména ložiska černého uhlí a zemního plynu. V současné době probíhá pouze těžba 

zemního plynu. Těžba uhlí je momentálně pozastavena, nicméně bohatá ložiska této suroviny 

hlavně v oblasti Frenštátské brázdy dávají v nedaleké budoucnosti tušit střet zájmů mezi 
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těžařskými společnostmi, které budou chtít zahájit těžbu a mezi ochránci životního prostředí a 

také obyvateli dotčených lokalit. Těžba nerostných surovin sebou přináší i rizika poddolování 

území a sesuvy půdy. V současné době jsou nejvíce poddolovány obce severně od Frýdku – 

Místku, např. Žabeň, Paskov, Brušperk atd.. Sesuvy jsou nejvíce ohroženy obce jižně od 

Frýdku – Místku, např. Morávka. [23] 

 

2.3.2. Vodní režim krajiny 

 

Vodní zdroje zasahují převážně do oblasti povodí Odry. Větší část tohoto povodí patří k těm 

s vysokým množstvím ročních srážek. Odtékající vody je proto relativně hodně, ale 

petrografický charakter hornin v území působí nepříznivě na akumulaci podzemních vod, 

proto má část území nedostatek podzemních vod a zásobování vodou musí být zajištěno 

z vodárenských nádrží prostřednictvím skupinových vodovodů. Mezi toky s významným 

hydrologickým vlivem patří Ostravice, Morávka, Mohelnice, Lučina, Olešná, Baštice, 

Stonávka a Ondřejnice. Beskydy patří mezi oblasti s nejvyšší hustotou toků. Na území se také 

nachází množství vodních ploch, například vodní nádrže Olešná, Baška, Morávka, Šance a 

Žermanice. Přehradní nádrže Morávka a Šance jsou zásobárnami pitné vody. Záplavové 

oblasti se nacházejí v okolí šesti vodních toků – Ostravice, Morávka, Olešná, Ondřejnice, 

Stonávka a Štičí. Kolem těchto řek může dojít k zaplavení území při výskytu přirozené 

povodně.K největším problémům v povodí Odry patří nedostatečné čištění odpadních vod, 

zatížení podzemních vod sírou a dusíkem, neprůchodnost vodních toků pro ryby a další 

živočichy. Celkově lze území hodnotit jako nepřijatelné z hlediska environmentálních cílů pro 

povrchové a podzemní vody.[23] 

 

2.3.3. Hygiena životního prostředí 

 

Znečištění ovzduší v oblasti je nejhorší z celého území České republiky. Nejčastěji je  

vyvoláno emisními látkami,  které vycházejí s celé řady zdrojů, mezi které patří kromě 

dopravy zejména průmyslové a technologické zdroje v okolí. Největšími znečišťovateli 

ovzduší v Moravskoslezkémkraji jsou Válcovny plechu, Biocel Paskov, Arcellor Mittal, 

Evraz Vítkovické steel, Třinecké železárny atd..  Nemalou měrou na znečištění ovzduší u nás 

se podílejí také průmyslové podniky v nedalekém Polsku. Na znečištění ovzduší se podílí 

rovněž malé zdroje jako jsou domácnosti, které se vrací k tradičnímu způsobu vytápění 
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zejména uhlím a dřevem v důsledku zvyšovaní cen plynu a elektřiny. Nutno říci, že podíl 

zněčištění ovzduší domácnostnostmi je časově vymezen pouze v zimních měsících.  

Nejčastěji jsou překračovány limitu polétavého prachu, ten má velmi nepříznivé účinky na 

lidské zdraví. K překročení maximálních povolených hodnot dochází ve více jak 50%  obcí na 

území správního obvodu města Frýdku – Místku. Dalšími často překračovanými škodlivinami 

jsou polycyklické aromatické uhlovodíky. Typicky se tyto látky uvolňují při spalování 

fosilních paliv a ze silniční dopravy.  V otázce nakládání s odpady bylo vyprodukováno 

nejvíce stavebního a dále pak komunálního odpadu. Množství vyprodukovaného odpadu je 

závislé v největší míře na počtu obyvatel, proto logicky je město Frýdek – Místek největším 

producentem odpadu. Na území správního obvodu města Frýdku – Místku se nachází velké 

množství zařízení pro sběr a využití tohoto odpadu. Největší zařízení pro nakládání 

s odpadem je na tomto území Frýdecká skládka. Průměrně vyprodukované množství 

komunálního odpadu na osobu je 321,4kg/os.rok. Tato produkce je obecně nižší než průměrná 

produkce odpadu pro celou Českou republiku.Velkou měrou na (ne)kvalitě života se podílí 

také dopravní infrastruktura a s ní spojená hluková zátěž a zvýšené hodnoty emisních látek 

znečišťujících ovzduší. V tomto směru drží primát rychlostní silnice I/48, která prochází 

centrem města Frýdek – Místek, i centry okolních obcí, a na znečištění a hluku se podílí 

nejvíce. V otázkách zlepšení situace je třeba se zaměřit na omezení vzniku průmyslových zón 

v oblastech s kriticky zhoršeným ovzduším. Stabilizovat prostředí se starými ekologickými 

zátěžemi a vytipovat oblasti pro vznik kompostáren biomasy v rámci odpadové politiky. [23] 

 

2.3.4. Ochrana přírody a krajiny 

 

Na území správního obvodu města Frýdku – Místku se nachází několik oblastí, které 

podléhají územní ochraně. Jsou to především CHKO – Chráněná krajinná oblast Beskydy o 

rozloze cca 116 tis. ha, Ptačí oblast Beskydy o rozloze bezmála 42 tis. ha, EVL – Evropsky 

významná lokalita Beskydy, EVL Niva Morávky, EVL Řeka Ostravice. Jediným typem 

chráněného území, které se zde nevyskytuje, jsou národní parky. Obec s nejvyšší plochou 

chráněného území je Morávka (100%), mezi obce bez jakéhokoli chráněného území patří 

například Bruzovice nebo Fryčovice. Velké množství chráněných ploch v území, které tvoří 

zhruba 1/3 celkové rozlohy území nabízí využití čerpání finančních prostředků z fondů unie 

pro rozvoj a realizaci krajinotvorných programů v území. Výrazné ohrožení pro krajinu 

v dnešní době představuje na tomto území expanze staveb do volné krajiny. Z hlediska 
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krajinného rázu představuje největší nebezpečí vznik liniových staveb, které se úzce dotýkají 

jak vzhledu krajiny tak poškozování vzácných biokoridorů.[23] 

 

2.3.5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 

Zemědělství má obecně velký vliv na tvorku krajiny. Reliéf území Frýdecko-Místecka určený 

Beskydským pohořím má za následek vyšší počet ploch lesů a nižší podíl ploch určených pro 

zemědělskou výrobu, která se v kraji zaměřuje v níže položených oblastech především na 

pěstování obilnin a olejnin a v oblastech výše položených na pěstování pícnin. Dále jsou tyto 

pozemky využívány jako louky a pastviny. Zemědělská půda zabírá z celkové rozlohy území 

asi 47% plochy. Tato zemědělská půda je pak z hlavní části a to asi z 58,2 % zastoupena 

ornou půdou, dále pak z 32,4% zastoupena trvalými travními porosty a zbytek tvoří zahrady a 

ovocné sady. Zhodnocení kvality půdy dle 5 tříd ochrany, které vychází z kódů mapy 

bonitovaných půdně-ekologických jednotek, kdy třída 1. zahrnuje pozemky nejcennější je na 

daném území zastoupena třída 1. 6,4% a třída 2. 30,4%. Nejpalčivějším problémem v oblasti 

půdního fondu je převádění půd pro stavební účely. V těchto případech dochází k nevětšímu 

poškození půdy jako celku. Lesy na území Frýdku – Místku jsou rozděleny do dvou oblastí, 

Podbeskydská pahorkatina a Moravskoslezské Beskydy. Podle lesního zákona (č.289/1995 

Sb. ve znění pozdějších předpisů) se lesy rozdělují na lesy hospodářské, ochranné a lesy 

zvláštního určení, největší zastoupení má kategorie lesů hospodářských (91 %). Lesnatost 

území je vyšší než celková lesnatost v Moravskoslezském kraji nebo v celé České republice. 

Při tvorbě nového územního plánu byl brán zřetel na minimalizování záborů zemědělské 

půdy, která je jednou ze základních složek životního prostředí. [23] 

 

2.3.6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

 

Správní území obce Frýdek – Místek je výrazně ovlivněno oblastí Ostravska, kde probíhá 

dynamický rozvoj území. Dopravní obsluha území je složena ze sítí pozemních komunikací, 

které spadají do několika tříd a kategorií dle příslušného charakteru a významu.  Samotná 

hustota a rozložení silniční sítě v území je ovlivněna způsobem a charakterem využívání 

daného území.  Severní část území je relativně dobře vybavena silniční sítí, zato jižní méně 

frekventovaná část území je vybavena řídkou silniční sítí složenou zejména z místních 

komunikací. Na území se nenachází žádná dálnice a také zde neprobíhá žádná trasa 
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multimodálního koridoru. Území je však protkáno trasou dvou rychlostních komunikací na 

něž navazují silnice I. II. a III. třídy . Celkové zatížení silniční sítě v kraji je asi 43000 

automobilů/hod., což výrazně překračuje možnosti hlavního silničního tahu I/48. Na ostatních 

hlavních tazích je situace obdobná již nyní nebo lze tuto nevyhovující situaci očekávat 

vzhledem k nárůstu individuální dopravy za účelem dojezdu do zaměstnání do nové  

automobilky Hyundai.  Největším a nejvážnějším problém dopravní infrastruktury je 

bezesporu chybějící obchvat Frýdku – Místku a okolních vesnic, jimiž prochází silnice I/48. 

První stavební kámen obchvatu již byl sice slavnostně po mnoha letech tahanic a sporů 

položen a poklepán, nicméně ani to nedává jistotu, zda a kdy bude obchvat dokončen. 

(neustále se vedou soudní spory s rádoby ekologickým hnutím Beskydčan, rovněž 

financování je problém.) Dalšími problémy v dopravě je špatná kvalita silnic nižších tříd, 

chybějící cyklostezky, atd.. Závěrem lze říci, že dříve než bude realizována úprava silniční 

sítě, bude zapotřebí připravit krizový plán pro zajištění funkčnosti silniční sítě. Síť 

železničních tratí je složena z celostátních i regionálních úseků. Železniční osobní doprava 

obsluhuje velice dobře 18,9% obcí v území, o jejím rozšíření v budoucnu se neuvažuje. 

Naopak v blízké budoucnosti by mělo dojít k optimalizaci a elektrizaci významné železniční 

tratě v úseku Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín. V souvislosti s automobilkou 

Hyundai v Nošovicích se uvažuje o navýšení rozsahu nákladní drážní dopravy. U docházkové 

vzdálenosti k prostředkům hromadné dopravy se uvažuje průměrný čas 8,1 min. Optimalizace 

času docházkové vzdálenosti je možné dosáhnout výhodnějším přemístěním nebo doplněním 

jednotlivých zastávek hromadné dopravy. V řešeném území se nenachází žádná vodní cesta 

ani letiště pro vnitrostátní nebo mezinárodní přepravu.  Nejbližší mezinárodní letiště se 

nachází v Ostravě Mošnově – letiště Leoše Janáčka. Zásobování vodou pro oblast Frýdek- 

Místek je realizováno především z vodní nádrže Morávka a Šance. Voda je z těchto nádrží 

upravována na pitnou v úpravnách vody v Nové Vsi u Frýdlantu a ve Vyšních Lhotách. 

Všechny obce mají veřejný vodovod, který pokrývá celá území obcí. Splaškovou kanalizací je 

však vybaveno pouze 41% obcí.  Chybějící kanalizace je závažným problémem, který se stává 

hrozbou pro životní prostředí.V území je vysoká úroveň plynofikace, která pokrývá až 97% 

obcí, zásobování plynem nevykazuje žádné problémy. Hlavním dodavatelem plynu je 

společnost RWE Severomoravská plynárenská. Elektrická energie je z hlavní části dodávána  

pro dané území z elektrárny Dětmarovice a doplňkově pak z teplárny  Frýdek – Místek firmy 

Dalkia, a.s. .Na základě velmi štědrých podmínek na výkup solární energie lze přisoudit jistý 

podíl na výrbě elektřiny také nově solárním elektrárnám.  Telekomunikační sítě, případně 
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internet,  jsou dostupné téměř ve všech  lokalitách, minimálně aspoň  jedna z  možností 

výběru .[23] 

 

2.3.7. Sociodemografické podmínky 

 

Na území správního obvodu města Frýdku – Místku žije přibližně 110 tisíc obyvatel, což 

představuje druhý nejlidnatější obvod v kraji po Ostravě. Co se týče věkové struktury,  

asi 73 % jsou lidé v produktivním věku (15÷64 let), 13 % tvoří lidé 65 a více let, 14 % děti do 

14 let. V oblasti vzdělanosti má správní obvod Frýdku – Místku k dispozici bezmála 40 % 

obyvatel středoškolského vzdělání bez maturity, 12 % tvoří vysokoškoláci, 25% lidé 

s maturitou, zbývající procenta připadají na osoby se základním nebo nedokončeným 

vzděláním. Ve většině obcí  na území správního obvodu města Frýdku – Místku se nacházejí 

mateřské školy a základní školy, v případě chybějícího nebo nedostatečného zázemí v obcích 

dojíždějí obyvatelé do Frýdku – Místku nebo do jiných okolních měst, která disponují 

požadovanými institucemi. Pro seniory je téměř ve všech obcích zajištěna určitá forma 

pečovatelské služby. Na území docházelo k nepřetržitému růstu obyvatel až do roku 1991, 

následně do roku 2004 pak počet obyvatel klesal až do dnešní doby, kdy se opět počet 

obyvatel v území pozvolně zvyšuje. Jedním z největších problémů v této oblasti je 

nedostatečná příprava a rekonstrukce ploch objektů občanské vybavenosti a budování ploch 

zaměřených na volnočasovou aktivitu především pro seniory. Dále jsou v řešení především 

plochy pro bydlení, které je zapotřebí v souvislosti s nynějším nárůstem obyvatel. [23] 

 

2.3.8. Bydlení 

 

Na území správního obvodu města Frýdku – Místku převažuje bydlení v rodinných domech, 

pouze v samotném městě Frýdku – Místku se poměry obyvatel, žijících v rodinném domku 

respektive bytě, sbližují, nicméně i zde převládají rodinné domy (60 %). 

V průměru jsou domy v dané oblasti staré asi 40 let, nejstarší zástavbu najdeme v obci Nižní 

Lhoty, naopak nejmladší domy mají obyvatelé Soběšovic. Nejvíce bytů najdeme ve Frýdku – 

Místku, jejich počet je dnes přibližně 19 500 bytů, další byty nalezneme ještě v obcích 

Paskov, Pražmo, Raškovice. Ve Frýdku – Místku se také byty nejvíce staví. Podle formy 

bydlení rozlišujeme byty v osobním vlastnictví, těch je nejvíce, pak byty nájemní a byty 

bytových družstev. Většina stávajících i nově vznikajících objektů určených pro bydlení má 

dvě nadzemní podlaží (90,8%) , zbylá procenta tvoří výšková zástavba, tedy především 
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panelové domy v samotném Frýdku – Místku ale výjimkou není ani Paskov, ve kterém jsou 

panelové domy hned čtyři a Dobrá, kde je panelový dům jeden. Největší intenzita nárůstu 

nových bytů je v obci Káňovice a Dolní Tošanovice, naopak nejméně bytů vzniká v přepočtu 

na obyvatele za rok je v Kozlovicích. Zásadními problémy jsou nedokončená nebo nezahájená 

výstavba kanalizačních sítí v mnoha obcích, pak také pomalá rekonstrukce starých a 

nevyhovujících budov, ve Frýdku – Místku pomalá rekonstrukce panelových domů 

související s nedostatkem financí, a nakonec i nedostatek parkovacích míst. Celkově se 

problémy s bydlením v kraji dají spojit s nedostatečnou vybaveností technickou 

infrastrukturou v okrajových částech obce, vysoký podíl neobydlených budov v obcích, 

nedostatečné zasíťování nových ploch určených k bydlení. [23] 

 

2.3.9. Rekreace 

 

Celá oblast Frýdecko – Místecka je součástí Euroregionu Beskydy. Mezi nejvýznamnější 

krajinné celky v tomto regionu patří krajinné celky Hukvaldy, Morávka, Žermanická 

přehrada. Rekreačně krajinný celek Hukvaldy se rozkládají v údolí řeky Ondřejnice. 

Dominantou tohoto celku je velmi aktivně navštěvovaná zřícenina hradu Hukvaldy s přilehlou 

oborou, původní rodiště Leoše Janáčka. Údolí Morávky naopak nabízí velkou koncentraci 

výskytu rekreačních objektů v atraktivních podhorských lokalitách a s tím spojené turistické 

aktivity v letních i zimních měsících. A do třetice naprosto odlišný rekreačně krajinný celek 

Žermanická přehrada, který je nepřiměřeně vytížen zejména v letních měsících vyznavateli 

vodních sportů. Cestovní ruch je zde založen hlavně na turistice, cykloturistice, v menší míře 

pak na historii a památkách v centru města. 

V zimních měsících patří mezi nejoblíbenější aktivity sjezdové a běžecké lyžování. 

Euroregion Beskydy nabízí velké množství sjezdových tratí, kde si přijdou na své jak nároční 

lyžaři, tak rodiče s dětmi. Téměř všechna střediska nabízejí ve svém okolí i množství 

běžeckých tratí. Po celodenní fyzické námaze všechny určitě uspokojí návštěva sauny, bazénu 

nebo dobré restaurace, kterých je v okolí zimních středisek dostatek. V letních měsících 

budou určitě největšími lákadly rekreační střediska u přehradních nádrží nabízející standardní 

zázemí, mnohdy vyhledávána i seniory (rybáři), návštěva aquaparku, (cyklo)turistika. 

Beskydy nabízejí velmi solidní síť pěších turistických tras. Kdo raději navštěvuje památky, 

určitě navštíví zříceninu hradu Hukvaldy Frýdecký zámek a nemalé množství menších galerií 

a klubů. 
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Z hlediska atraktivnosti jsou na horních příčkách obce s vodními přehradami, největší 

potenciál cestovního ruchu v regionu má samotné město Frýdek – Místek a obec Hukvaldy. 

Nedílnou součástí vzkvétajícího rekreačního potenciálu jsou i problémy které je třeba vyřešit, 

aby vše fungovalo tak jak má,  a v tomto případě Beskydského regionu jde zejména o 

nedostatečně čisté populární a hojně navštěvované přehrady, kterých chybí i zázemí pro 

uživatele, v některých zájmových lokalitách chybí ubytovací kapacity pro turisty a v jiných 

nejsou zcela dobudovány hojně využívané cyklostezky a cyklisté se dostávají do nepříznivého 

kontaktu s automobilovou dopravou. [23] 

 

2.3.10. Hospodářské podmínky 

 

Frýdecko-Místecký úřad práce eviduje necelých 10 tisíc uchazečů o zaměstnání. Na jedno 

volné pracovní místo připadá patnáct uchazečů – pomyslná fronta na jedno volné pracovní 

místo se tak oproti loňsku zkrátila o čtyři místa. Mezi lidmi bez zaměstnání je poměr mužů a 

žen takřka rovnocenný. Novými uchazeči o zaměstnání se stalo i několik desítek osob 

samostatně výdělečně činných. S žádostí o zprostředkování zaměstnání se na úřad práce 

obrací nejvíce lidí z odvětví obchod, vzdělávání, kovovýroba, ubytování, stravování a 

pohostinství. Nejvíce volných pracovních je k dispozici tradičně v profesích pomocný 

montážní dělník, horník, zedník, obsluha montážní linky, technik, kuchař a zámečník. 

Největšími zaměstnavateli na Frýdecko – Místecku jsou Slezan Frýdek – Místek, nemocnice 

ve Frýdku – Místku, Válcovny plechu, Hyundai Nošovice. V ohledu na zaměstnanost 

v regionu by se měly zlepšit připravenosti zón určených k podnikání pro inovativní firmy 

popřípadě by mohl vzniknout vědeckotechnologický park. Také by se měla zlepšit dopravní 

obslužnost, která napomůže rozvoji firem.[23] 
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2.4. Historie města Frýdek – Místek 

 

Co říct o Místku? Co říct o Frýdku? Místek, věrný lístek, patří k Frýdku – kvítku. 

( Óndra Lysohorský ) 

 

Město Frýdek – Místek vzniklo spojením dvou historicky samostatných měst - Místku, 

ležícího na moravské straně řeky Ostravice a Frýdku, který se nachází již ve Slezsku. Obě 

města se po staletí vyvíjela samostatně a za svůj vznik vděčí křižovatce důležité obchodní 

stezky z Olomouce do Krakova. Než však došlo ke sjednocení měst Frýdku a Místku, 

předcházela tomuto dlouhá doba měst s rozdílnou historií.  

V nejstarších písemnostech existují podklady dokladující výskyt obou vesnic v Podbeskydí již 

kolem 13. století. V 16. století se spojené frýdecko-místecké panství stalo předmětem sporů, 

protože místecké části hrozilo definitivní odtržení od Moravy a připojení k Těšínsku. Situace 

se vyřešila v roce 1581, kdy biskup Stanislav Pavlovský koupil Místecko i Frýdecko, jehož 

majitelem do té doby byl Jiří z Lohova. O tři roky později biskup Pavlovský odprodal 

frýdecké panství Bartoloměji Bruntálskému z Vrbna a Místecko připojil k hukvaldskému 

panství, jehož součástí zůstalo až do roku 1850.  

V 19. století jsou zakládány ve Frýdku i v Místku textilní továrny , od roku 1833 píše svou 

historii Karlova huť v Lískovci, nynější a. s. Válcovny plechu Frýdek-Místek. Textilní výroba 

a železářství zaujaly v příštím století stěžejní postavení v rozvíjejícím se průmyslu celého 

regionu. Průmysl ovlivnil rozvoj peněžnictví, výstavbu nových domů, financování veřejně 

prospěšných budov i zakládání spolků. Zvláštní postavení mezi nimi zaujímala Matice 

místecká. Zasloužila se o otevření českého gymnázia v roce 1895 a o výstavbu Národního 

domu. Také ve Frýdku usilovalo české obyvatelstvo v čele s učiteli a buditeli o oživení 

českého národního života. Národnostní podmínky tu však byly složitější než v Místku, 

spolkový život se soustředil především do Sokola. 

V době okupace a období II. světové  války se významně zapsal do historie města ozbrojený 

odpor v Místku, který byl velmi ojedinělý v tehdejší okleštěné Česko-Slovenské republice. 

Dvě samostatná města Frýdek a Místek psala svou vlastní historii do 1. ledna 1943. Mocí 

nacistických úředníků byla obě města k témuž dni sloučena v jeden celek s názvem Frýdek. 

Diskuse občanů i úředních orgánů ohledně pojmenování města po osvobození v roce 1945 

byly definitivně uzavřeny rozhodnutím ministerstva vnitra o stanovení úředního názvu města  
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Frýdek-Místek s platností od 1. ledna 1955.Město Frýdek-Místek se na základě zákona č.  

234/2006 Sb. stalo s účinností od 1. 7.2006 statutárním městem a zařadilo se tak mezi skupinu 

ostatních statutárních měst Moravskoslezského kraje (Havířov, Ostrava, Karviná, Opava). 

Městská symbolika byla po roce 1990 nově ztvárněna podle návrhu RNDr.Viléma Kocycha. 

Usnesením předsednictva České národní rady ze dne 12. února 1992 je znakem města Frýdku-

Místku čtvrcený štít, v 1. a 4. modrém poli pravá polovina zlaté orlice s červenou zbrojí 

přilehlá ke stříbrnému písmenu F, ve 2. a 3. poli zkřížené ostré o šesti sucích provázené třemi 

červenými růžemi. Statutární město Frýdek-Místek je zřizovatelem 29 příspěvkových 

organizací. Jsou to zařízení na úseku školství, zařízení kulturní a sociální: 13 základních škol, 

6 mateřských škol, 2 střediska volného času, Základní umělecká škola, Národní dům, Městská 

knihovna, Beskydské informační centrum, Domov pro seniory, Penzion pro seniory, 

Pečovatelská služba, Žirafa - integrované centrum Frýdek-Místek. Moravskoslezský kraj je na 

území města zřizovatelem středních škol a Muzea Beskyd. Najdeme tady i několik 

soukromých škol a církevní Základní uměleckou školu duchovní hudby. [16] 

 

    

Obr.1 Historický pohled na město Frýdek a Místek 
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2.5. Širší vztahy města Frýdek – Místek 

 

Správní město Frýdek – Místek leží vzhledem k České republice na severovýchodním okraji 

v oblasti Moravskoslezského kraje. Město je součástí Ostravské aglomerace a je jedním 

z jádrových měst České Republiky. Město a jeho okresní části jsou významným centrem 

osídlení především s obytnou, výrobní a obslužnou funkcí. Jižní část města je významná 

zejména svou zemědělskou funkcí, pro kterou je zdrojem pracovních příležitostí i centrem 

občanské vybavenosti. Město leží na středním toku řeky Ostravice v místě soutoku s řekou 

Morávkou. V současnosti zde žije téměř 60 000 obyvatel. Celková rozloha města. Ke kterému 

patří části Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice je zhruba 5 161 ha. Obě 

samostatné městské části jsou přibližně stejně velké Frýdek 1281 ha a Místek 1179 ha. 

Mezi nejzajímavější geografické informace patří tyto :  

Střední nadmořská výška 304 m n.m. 

Roční srážkový úhrn 1532 mm 

Průměrná roční teplota 9°C 

 

Mezi nejzajímavější z hlediska statistiky patří rozdělení obyvatelstva dle věku : 

Do 6 let 3598 

6 - 18 let 7635 

18 - 60 let 38385 

60 a více. 10189 

 

Frýdek-Místek tvořila původně dvě města - moravský Místek ze 13. století a slezský Frýdek, 

o němž jsou první písemné zmínky později až ve 14. století. Od roku 1955 se používá dnešní 

název Frýdek-Místek. Statutárním městem se Frýdek-Místek stal 1. července 2006. 

 

Obr. 2 Znak města Frýdek - Místek 
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Z hlediska širších vztahů k okolí převažují zcela jednoznačně vazby spjaté s blízkou 

Ostravou. Ostrava je v této souvislosti zdrojem pracovních příležitostí i centrem občanského 

vybavení vyššího význam  mezi něž řadíme krajské úřady, ministerstva, ambasády, letiště, 

sportovní haly, divadla nebo krajské nemocnice. V opačném gardu představuje naopak město 

Frýdek – Místek  pro Ostravu  jednu z nejbližších rekreačních oblastí s přehradou Olešná, 

případně představuje město výchozí bod pro vstup do rekreační oblasti Beskyd a 

Palkovických Hůrek, kde najdou své vyžití aktivní sportovci i ti, co sportují jen relaxačně.  

Městem tak proto prochází nejfrekventovanější trasy rekreační dopravy z Ostravska do 

Beskyd. 

Územím města, přímo jeho centrem jsou nešťastně vedeny dva nadřazené silniční tahy. Jedná 

se především o silnici I/48, která je součástí významné evropské silniční sítě s vlastním 

označením E 462, která spojuje Frýdek – Místek s oblastí Těšínska a Třinecka. Dále pak 

územím prochází neméně významná silnice I/56, která svým označením R 56 spadá do třídy 

rychlostních komunikací a spojuje Frýdek – Místek s Ostravou. Město křižují dále silnice 

regionální významnosti a to silnice II/ 473 směřující na Sedliště, II/477 směřující na Bašku a 

dále na Frýdlant nad Ostravicí a III/48 směrem na Příbor. 

Městem prochází také celostátní železniční trať Ostrava – Valašské Meziřící a regionální trať 

Český Těšín – Frýdek- Místek. V samotném městě se nádraží nachází v centru s dobrou 

návazností na městskou hromadnou dopravu a tím i na obě městská centra.  

Město dnes profituje z významné investice automobilky Hyundai v 7 km vzdálených 

Nošovicích. 

Partnerská města Frýdku-Místku mají často (i když ne vždy) podobné demografické i jiné 

charateristiky, někdy také podobnou historii. Takováto partnerství vedou často k výměnným 

studentským programům a také ekonomické a kulturní spolupráci. Mezi partnerská města 

patří například Ames-Iowa, USA, Bielsko-Biala - Polská Republika nebo Slovenská Žilina. 

V okolí Frýdku – Místku se nachází i dvě přírodní památky. Přírodní památka Kamenec 

v katastru obce Dobrá a Přírodní památka Profil Morávky v katastru obcí Dobrá a Staré Město 

[16]. 

Občanská vybavenost města je značná, nalezneme zde rozmanitou škálu oblastí zabývajících 

se obchodem službami i výrobou. Na území města se též nachází významné množství 

školských zařízení mezi nimiž nalezneme mateřské školy, základní školy, střední školy, 

učiliště a odborné školy, jazykové, umělecké a speciální školy i vyšší odborné školy. 
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Město disponuje i zařízením zdravotnického a sociálního zařízení. Ve Frýdku jsou to nemoc-

nice Frýdek, domov s pečovatelskou službou, stacionář a dětský domov v Místku pak poli-

klinika, domov důchodců a centrum pro mentálně postižené spoluobčany.  

Frýdek – Místek nabízí i nespočet kulturních a sportovních zařízení. Kina, divadlo, Národní 

dům, Muzeum Beskyd ve Frýdeckém Zámku, nespočet menších galerií a klubů, víceúčelovou 

halu která byla podrobena rekonstrukci, ale v posledních letech se také uvažuje o jejím jiném 

využití ve spojitosti s občanskou vybaveností, nově vzniklý aguapark s řadou letních i 

zimních atrakcí, lyžařský vlek, sportovní střelnice, sportovní letiště i jízdárnu a mnoho 

dalších. 

 

2.6. Zásady navrhování 

2.6.1. Navrhování komunikací 

 

Každý urbanistický návrh nově navrženého území by měl respektovat zásady bezpečnosti 

provozu na všech navržených i stávajících napojených komunikacích. K zajištění této 

bezpečnosti všech účastníků silničního provozu slouží opatření, která stanovuje norma ČSN 

73 6110 „Projektování místních komunikací“ . Ve které je zejména upravena podmínkami 

bezpečnost chodců, cyklistů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Při 

konkrétním návrhu dopravního řešení v území musí být dodrženo zejména srozumitelné a 

přehledné stavební uspořádání, uspořádání bezbariérové, zejména na kritických místech jako 

jsou křižovatky nebo přechody pro chodce. Musí být dodržena bezpečnost chodců i cyklistů 

opatřením fyzického charakteru, ale také opatřeními vytvářet jistotu psychickou. Vhodným 

uspořádáním zástavby musí být také dodržena ochrana zdraví a životního prostředí. 

Nejčastějším typem v nově navrhovaných ucelených obytných souborech s rodinnými domy 

městského a příměstského typu je komunikace funkční skupiny D1 – komunikace se 

smíšeným provozem vhodná pro pěší a obytné zóny. Na této komunikaci se upřednostňuje 

smíšený provoz chodců a vozidel.[9]      
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Obr. 3 Příklad typu komunikace v obytné zóně 

 

Funkční podskupina komunikace D1, která se nejčastěji navrhuje v obytné zóně se skládá ze 

tří funkčních částí komunikačního prostoru. Pobytový prostor č.1 je zpravidla proměnné šířky 

minimálně však 1,8m což je šířka parkovacího zálivu . V tomto prostoru jsou vyznačeny 

místa pro parkování a vyhýbání automobilů. Pobytový prostor č. 2 slouží jako komunikace 

pro pěší a jeho šířka je min. 1,5m. Dopravní prostor slouží k obousměrnému průjezdu 

automobilům jeho šířka by neměla být menší než 3,5m. Celkový prostor místní komunikace 

v obytné zóně je tak 8 m široký. Tento prostor místní komunikace mezi uličními čárami se 

řeší v jedné výškové úrovni. Uliční čára je vymezena stavbou, oplocením nebo hranicí 

předzahrádky.[9] 

 

2.6.2. Obytná zóna 

 

Obytná zóna – je jedna nebo více zklidněných komunikací zejména v částech obytných 

souborů s převahou pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb za stanovených 

podmínek provozu. Prostor místních komunikací v této zóně je opticky, případně i fyzicky a 

také hmatově rozdělen na prostor pobytový a prostor dopravní se smíšeným provozem a je 

obvykle řešen v jedné výškové úrovni. [9] 

Výjezd z obytné zóny by neměl být vyústěn přímo na rychlostní komunikaci. Zároveň 

poloměry otáčený by měly být min. 6m, aby byl zajištěn nejen pohodlný průjezd osobních 

automobilů, ale také nákladních automobilů nebo například vozidel zásahových jednotek 

nebo stěhovacích vozů. 
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2.6.3. Navrhování rodinných domů 

 

Po ujasnění charakteru území z hlediska dopravy se zaměříme na rozdělení území z hlediska 

samotné zástavby, na rozparcelování území, na průměrnou velikost pozemku, na orientaci 

polohy a charakteru samotné stavby rodinného domu. Rozhodující zde bývá orientace ke 

světovým stranám, možnosti vjezdu na pozemek, sousedící zeleň nebo jiné stavby. 

Při volbě velikosti jednotlivých parcel budeme vycházet z možností celého území, je-li 

pozemek nějak limitován nebo je celá jeho plocha volná k rozparcelování. Velikost 

jednotlivých parcel volíme dle hledisek ekonomických i sociodemogragických podmínek 

v kraji. Při volbě umístění jednotlivých domů na pozemcích vycházíme z pravidel a vlastností 

jednotlivých světových stran. Severní strana parcely je vhodná pro umístění vjezdů na 

pozemek, garáží, komor, místností nenáročných na teplo a světlo. Severní strana bývá studená 

s převládajícími studenými větry a rovnoměrným světlem. Naopak jižní strana pozemku je 

vhodná pro umístění domu tak aby na jih byly otočeny místnosti dětských pokojů, obývacích 

pokojů, jídelen teras s východem na zahradu. Obecně se na jižní stranu umísťuje cenná strana 

domu. Jižní strana je vydatná na sluneční světlo jak v létě, tak v zimě. Na západní stranu by 

měly být umísťovány místnosti využívané obyvateli převážně v odpoledních hodinách. Je to 

návětrná strana, odpoledne prohřívaná sluncem. Východní strana trpí v zimních měsících na 

ochlazení. Na tuto stranu se hodí umísťovat místnosti preferované v dopoledních hodinách 

což jsou zpravidla kanceláře a v rodinných domech koupelny a ložnice.[4] 

 

 

Obr. 4 Příklad vhodného umístění rodinného domu na parcele vzhledem ke světovým stranám 
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Při nově budované zástavbě je ideální umísťovat pozemky tak, aby ležely jižně od 

komunikace, tím je zajištěno, že vjezdy, vchody a garáže bývají umístěny na severní straně. 

Naopak ložnice a jiné obytné místnosti leží na straně odvrácené od komunikací na klidné a 

slunné části pozemku s výhledem do zahrady. Pozemky by bylo vhodné volit tak aby byly 

úzké, přičemž jsou zachovány všechny potřebné odstupy od hranic jednotlivých parcel a 

dlouhé, aby bylo možno plně využít zadní části zahrady. Leží-li pozemek severně od 

komunikace, je vhodné jej umístit do zadní části zahrady, tak aby byla nejefektivněji využita 

jižní strana pozemku. Toto řešení sebou však přináší problémy v podobě dlouhé a mnohdy 

příliš nákladné příjezdové cesty k samotnému rodinnému domu a zároveň ztrátu soukromí 

zahrady, která je tak umístěna před domem v těsné blízkosti komunikace. U pozemků 

orientovaných podél komunikace, která prochází od severu k jihu je vhodné umístit domy na 

straně východní. U západních pozemků je třeba dům vysunout, abychom získali co nejvíce 

jižního slunce. Při umísťování domů na parcely je třeba brát také zřetel na dobrý výhled a 

nezastiňování mezi jednotlivými domy.[4] 

 

Obr. 5 Příklady umístění domu na pozemku vzhledem k hranicím pozemků 

 

Domy na parcelách musí být vhodně umístěny nejen vzhledem ke světovým stranám a 

hranicím parcel, ale také vzhledem jednotlivým sousedům.  

Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá 

požadavkům rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a 

prostorů určená k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní 

podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. [7] 

V tomto ohledu můžeme mít rodinné domy volně stojící na vlastní parcele obklopené vlastní 

zahradou ze všech čtyř světových stran takzvané izolované RD. Takovéto typy RD mohou 

uplatnit velkou variabilitu architektonického návrhu jsou limitovány pouze velikostí 

pozemku. Menší domy bývají místěny na parcely o průměrné velikosti 600 m2, větší a velké 

samostatně stojící domytou stavěny na parcelách o průměrné velikosti 1200 m2 a více pak již 
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dle povahy investora.Takovýto typ domu vlastní zpravidla vkusně upravenou reprezentační 

předzahrádku se samostatným vjezdem k RD a větší zahradu za domem, využívanou 

k rekreaci a pobytu dětí, popřípadě je-li zahrada dostatečně veliká, lze jí využít i jako sad 

s ovocnými či okrasnými stromy.[4] 

Jiným typem zástavby je dvojdomek, kdy dva individuální sobě podobné nebo stejné domy 

stojí vedle sebe v těsné blízkosti, jejich půdorys je zrcadlově obrácen a zahrady těchto domů 

jsou tedy pouze na třech světových stranách. Vjezd a parkování je situováni v průčelí domu 

na jeho kratší straně. Pozemky těchto domů jsou menší.Šířka jednoho pozemku  se pohybuje 

okolo 18 až 22m. [4] 

V některých případech se také objevují zástavby řadové, atriové nebo řetězové, kdy zpravidla 

stojí několik stejných domovních jednotek vedle sebe a tyto domy pak mají, krom krajních 

domů, zahrady pouze ze dvou světových stran a je to menší předzahrádka spojená s vjezdem 

na pozemek a zadní soukromá zahrada. Tento typ zástavby je hospodárný a zahrady těchto 

domů jsou minimální pohybují se okolo 250 m2. Měla by být zachována alespoň minimální 

šířka parcely 6m. [4] 

   

 

Obr. 6 Příklady domů v zástavbě 

 

Vzájemné odstupy staveb by měly splňovat několik požadavků, především požadavky 

urbanistické, architektonické, hygienické, požární ochrany, bezpečnosti, požadavky na denní 

osvětlení a oslunění a jiné dle ČSN 73 4301 Obytné budovy. Odstupy mezi jednotlivými 

stavbami a pozemky by měly umožňovat údržbu a plné využívaní vlastní stavby a dále 

užívání volného prostoru mezi stavbami. Vzdálenost průčelí budov v nichž jsou umístěny 

okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od vozovky nebo komunikace. 

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a 

jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť 

stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 
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4 m, pokud v žádné protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. Vzdálenost stavby 

samostatné garáže, pergoly, altánu, apod.  umístěné na pozemku rodinného domu, od 

společných hranic pozemků rodinných domů nesmí být menší než 2 m.Rodinný dům musí mít 

vymezený prostor pro ukládání odpadů z domácnosti. Prostor může být vymezen přímo 

v domě nebo na pozemku rodinného domu. Rodinný dům musí mít nejméně jedno garážové 

stání na jeden byt nebo vyhrazené stání na pozemku příslušného rodinného domu.[11] 

Obytná místnost v rodinné domě má mít světlou výšku v pobytových místnostech nejméně 

2500 mm, v podkroví 2300mm. V obytných a pobytových místnostech v podkroví musí být 

nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou plochy místnosti. [11] 

Sklon schodišťového ramene hlavního schodiště v rodinném domě  nesmí být větší než 35°, 

sklon schodišťového ramene lze zvětšit v případě nepřesáhne-li konstrukční výška podlaží 

3000mm a počet schodišťových stupňů nepřesáhne 18 , na 41°. Podchodná výška u hlavního 

schodiště musí být minimálně 2100mm a průchodná šířka 900mm. [11] 

 

2.6.4. Veřejná prostranství   

Veřejná prostranství jsou nezastavěné plochy mezi budovami v obcích a městech. Jsou to 

ulice, náměstí, parky, veřejná zeleň.  Tato prostranství jsou veřejně přístupná každému a 

mohou sloužit různým účelům. Veřejná prostranství jsou využívána v každodenním životě.  

Nároky na vzhled a charakter veřejných prostranství se v průběhu času mění. V dnešní době 

je zřejmé, že je třeba takové prostranství vytvářet a s těmi, které již vytvořeny jsou něco dělat. 

Je dokázáno, že pokud lidem nabídneme kvalitní veřejné prostranství, budou je využívat k 

odpočinku, zábavě a setkávání – k životu ve městě či obci. 

 

Dětská hřiště  

 

Pro předškolní věk ( děti ve věku 3÷6 let ) by měla být vybavena plochami s pískovišti pro 

děti a lavičkami pro jejich doprovod o velikosti cca 15÷40m2 , měla by být bezpečně oddělena 

od hřišť na míčové hry pro dospívající děti. Dále by měla být vybavena dětskými stavebními 

prvky například průlezkami, houpačkami, skluzavkami [15]. 

Hřiště pro školní věk ( děti ve věku 6 – 14 let ) má mít velikost v závislosti na zájmovém 

území v rozmezí 400÷1000 m2, docházková vzdálenost na hřiště nemá překročit 500 m. Na 

takovémto hřišti by se měly vyskytovat především atrakce rozvíjející zručnost dětí a 

pohybovou aktivitu. Měly by zde být vyhrazeny plochy pro míčové hry.[15] 
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Hřiště pro mládež a dospělé by měla být zbudována v docházkové vzdálenosti 500 m, soubor 

by měly tvořit hřiště na odbíjenou, házenou, nohejbal apod. nejlépe v jednom multifunkčním 

hřišti dohromady.[15] 

Na dětských hřištích i hřištích pro dospívající a dospělé zájemce by měly být dodrženy 

předpisy upravující jejich budování, provoz, zařízení i údržbu upraveny normou ČSN EN 

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

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

Rekreace a sport 

 

Pro kvalitní život je důležité také umět kvalitně relaxovat a jak se lidově říká umět si „ dobít 

baterky“. K tomu nám slouží zejména sportovně a relaxačně zaměřená občanská vybavenost 

v blízkém i vzdálenějším okolí. Okolí domu a jeho veřejná prostranství by však měly být 

upraveny tak, aby zde lidé spolu s dětmi nacházeli prostory k odpočinku společně. Je vhodné 

tyto prostory vybavit atrakcemi nejen pro děti ale také parkovými lavičkami a odpadkovými 

koši. 

 

3. Stav řešeného území 

 

 Předmětem studie je území v lokalitě „Bahno „ v okrajové části obce Frýdek – Místek. Toto 

území je v územním plánu města Frýdek – Místek označeno jako území vhodné pro zástavbu 

rodinnými domy městského a příměstského typu a studie se v těchto ohledech s návrhem 

územního plánu shoduje. Území je nyní ve vlastnictví soukromé osoby a pro účely zástavby 

je potřeba jejich odkup. Pozemky jsou nyní využívány jako orná půda a v katastru 

nemovitostí jsou označeny shodně. Zadané území má celkovou rozlohu cca  55 ha, terén je 

rovinatý. V severní části území se nacházejí dvě parcely, taktéž v soukromém vlastnictví téže 

osoby, která vlastní parcely zahrnuté do této studie, i když nebyly předmětem zadání. I tak by 

měly být do tohoto území zahrnuty, aby jejich vytržení nevytvářelo nepříznivé podmínky pro 

severní okraj zástavby. Parcely zasahují do území a nepříznivě ovlivňují dvě budoucí parcely 

v nové zástavbě. Pro realizaci územní studie bude zapotřebí vykoupení zadaných parcel od 

soukromého vlastníka, tudíž je na místě dohodnout jednorázový odkup včetně těchto dvou 

parcel, na kterých se nyní nevyskytuje žádná zástavba a nejsou od celého území nijak 

odděleny. Území pak bude celistvé a to je výhodné i pro budování technické a dopravní 
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infrastruktury. Pokud by se nepodařilo území takto sjednotit a soukromý vlastník by zde 

realizoval v krajním případě výstavbu vlastního RD samostatně, mohlo by to působit jako  

vytržené z celé koncepce území. 

  

3.1. Širší vztahy v území 

 

Lokalita „Bahno“ se nachází v okrajové části městské části Místek, obce Frýdek – Místek 

v Moravskoslezském kraji. 

Nad severním okrajem lokality se rozkládá celá městská část Místku. Je zde zrekonstruované 

historické centrum Místku s překrásným nově vydlážděným náměstím, na kterém se 

celoročně pořádají kulturní i sportovní akce u příležitosti různých výročí a ročních období, 

Vánoční a Velikonoční jarmarky, volební programy, basketbalové turnaje. Náměstí nabízí 

občanům mnoho různorodých obchodů a služeb. U náměstí Místek se nachází také 

poliklinika, která v posledních letech prošla také rekonstrukcí a především modernizací 

zdravotnický služeb. Prostranství před poliklinikou je upraveno pro snadný přístup a 

parkování zvláště s ohledem na občany starší a tělesně postižené. Před polikliniku je také 

přemístěno 90% zastávek MHD, které byly zrušeny na starém autobusovém nádraží nedaleko 

odtud. Toto staré autobusové nádraží nyní slouží jako velkokapacitní parkoviště, které má 

obsloužit všechny občany, kteří míří za službami na náměstí Místek, jež je z hlediska 

parkování nevyhovující. U tohoto velkokapacitního parkování v centru městské části se také 

nachází převážná část občanské vybavenosti části obce. Nalezneme zde centrálu Městské 

policie, Okresní správu sociálního zabezpečení, Úřad práce, kino, divadlo i nákupní centrum. 

Místek od Frýdku dělí řeka Ostravice, která je lemována parkem a restauracemi. V těsné 

blízkosti zhruba půl kilometru vede nad územím od západu k východu rychlostní komunikace 

spojující Ostravu, Frýdek – Místek a Frýdlant nad Ostravicí a pokračuje dále na Valašské 

Meziříčí a do srdce Beskyd.  

Z jižní strany dnes obklopuje zadané území chatová a zahrádkářská klidná oblast, ale je zde 

plánovaný obchvat městské části, který svým ochranným pásmem lemuje jižní stranu 

pozemků na kterých je ponecháno právě v této dolní části pásmo zeleně.  Za tímto budoucím 

koridorem rychlostní komunikace R 48 se rozkládá sportovní letiště a ve vyšších 

nadmořských výškách asi  600m.n.m. leží Palkovické hůrky v létě hojně využívané turisty a 

v zimě lyžaři.  
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Na západě od území se nalézá přehradní nádrž Olešná, která slouží zejména sportovním 

rybářům, její břehy pak kromě nově vystavěného aquaparku s množstvím atrakcí v zimním i 

letním období, nabízí sportovní využití cyklistům i bruslařům. Cyklistická trasa kolem 

přehrady je součástí husté sítě cyklostezek v kraji. 

Lysá hora, nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd vyčnívá ze siluety východního pohledu  

na území. Na trase komunikace vedoucí z Místku do Frýdlantu nad Ostravicí se nachází obec 

Baška, která má ve svém katastru přehradu Baška, také v letních i zimních měsících hojně 

využívanou turisty. 

 

 

Obr. 7 Širší okolí vyznačeného zájmového území 

 

3.2. Zvážení lokality a vhodnosti návrhu 

 

Lokalita „Bahno“ se tedy svým umístěním vzhledem k městu nachází na velice příznivém 

místě, vhodném pro výstavbu RD, pro kterou je také dle územního plánu města vyhrazena. 

Lokalita působí klidně a je zároveň výborně obsloužena z hlediska širších vztahů k dopravní 

infrastruktuře i občanské vybavenosti. Domnívám se tedy, při zvážení reálnosti umístění bytů 

v této lokalitě, že se tato lokalita hodí zejména pro výstavbu individuálního typu zástavby 

jako jsou RD městského a příměstského typu. Například výstavba objektu občanské 

vybavenosti by byla přílišným komfortem pro město a jeho dosavadní vynikající občanskou 

vybavenost a zároveň by byla škoda, takovýchto příznivě položených parcel nevyužít pro 

výstavbu RD, zejména pro občany, kteří nechtějí bydlet v městském sídlištním bytě v dnešní 
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době pomalu bez možnosti pohodlného a bezpečného zaparkování v blízkosti obydlí, nechtějí 

bydlet na vesnici, daleko od občanské vybavenosti, práce a základních a středních škol a při 

tom touží vlastnit RD s vlastní zahradou. Zároveň je tato lokalita pro vznik občanského 

vybavení nedostatečně vybavena dopravní infrastrukturou. Stávající příjezdové komunikace 

zcela vylučují zvýšený provoz automobilů, tyto komunikace jsou obslužné, jednoho pásu pro 

oba směry a jejich okolní zástavba neumožňuje tuto situaci výrazně měnit. Zároveň zde 

nejsou prostory pro vybudování parkovacích stání pro velkokapacitní zařízení, bez kterého se 

v dnešní době, kdy zpravidla v jenom automobilu sedí pouze jeden člověk, neobejdeme. Toto 

území se jednoznačně hodí pro život v individuálním RD, který se nachází pěší chůzí 10 min 

od centra města a je při tom v klidné lokalitě, ideální. Moderní způsob života rodinný dnešní 

uspěchané doby si takovéto lokality přímo žádá. Lidé dnes potřebují pracovat, chtějí 

vydělávat velké peníze a utrácet je, přivádět své potomky na svět, stavět domy a k tomu 

všemu relaxovat, užívat si života a děti vychovávat mino gangsterské prostředí přelidněných 

městských sídlišť. Lokalita „Bahno“ tyto požadavky moderního způsobu života splňuje a je 

naprosto vyhovující k takovéto zástavbě. V sousedství území se nachází zástavba RD původní 

ale také zástavba nová, vzniklá v posledních letech. Jediný nepříznivý vlivem okolí na danou 

lokalitu bude mít výstavba silničního koridoru pro obchvat centra Místku, který povede 

v těsné blízkosti severní hranice zadaného území a plánuje se dostavět v horizontu tří let, 

přičemž jeho výstavba již začala. Tento nepříznivý vliv lze eliminovat vhodnými ochrannými 

prvky koridoru a vhodnou výsadbou vysoké zeleně na okraji severní části území.  

 

   

 3.3. Popis charakteru území 

 

Charakter území z hlediska členitosti je rovinatý, celá plocha složená ze čtyř parcel je v 

nadmořské výšce 300 m.n. m. Z jedné strany je obklopeno původní chatařskou oblastí, která 

nevytváří žádný nadměrný hluk a její dopravní obslužnost je také klidná. Pro účely obsluhy 

zahrádkářské lokality byla vybudována obslužná asfaltová komunikace, která je doplněna o 

dopravní značku „Průjezd zakázán“, tudíž je zde zajištěn provoz pouze automobilů stávajících 

nemovitostí.  Bohužel právě tato klidnější strana území bude předělena dopravním koridorem 

rychlostní komunikace a chatařská oblast bude tomuto koridoru obětována. Komunikaci na 

této severní straně lemuje upravené koryto vodního toku.  Na tento nedostatek je však 

v návrhu zástavby pamatováno a právě tato část území bude zalesněna vysokými jehličnatými 
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stromy, které budou alespoň s části hluk a prach z nově vystavěné komunikace spolu s jejím 

ochranným pásmem eliminovat. Ze západu obklopuje parcely výrobní objekt a větší plocha s 

asi 30 garážemi. Tyto objekty vytváří pouze vizuální bariéru, z hlediska hluku a dopravního 

provozu jsou zanedbatelné, výrobní objekt má příjezdovou komunikaci ze západu, tudíž se ke 

zvolenému území ani nepřiblíží. Ze západu k území přiléhá území s nově vystavěnými 

rodinnými domy také městského a příměstského typu spolu s klasickou zástavkou 80.let 20. 

století. I přesto, že se území nachází v blízkosti významného silničního tahu, působí celkově 

klidným dojmem neboť odvrácena strana silničního tahu nabízí místa klidná, vhodná na 

procházky a relaxaci v krajině. 

Do tohoto území typu BI – plochy bydlení v rodinných domech – městského a příměstského 

typu se převážně hodí začlenit dle územního plánu stavby rodinných domů, plochy 

občanského vybavení popřípadě veřejná prostranství. Nepřípustné využití se vztahuje na 

stavby pro rodinnou rekreaci, zřizování zahrádkářských osad a chat, stavby těžkého a lehkého 

průmyslu, pro těžbu nerostů, stavby čističky odpadních vod, autobazarů, autoservisů a 

pneuservisů. Území je dále posouzeno, právě z hlediska využitelnosti pro zástavbu RD versus 

zástavbu OV. 

V dolní části tohoto pozemku se nachází plochy zeleně soukromé, které zahrnují zejména 

stávající a navržené zahrady na nichž se nepřipouští nová výstavba s výjimkou oplocení, 

skleníků, altánů, pergol, bazénů nebo krbů. Nepřípustné jsou stavby jakéhokoli jiného využití 

se kterými se v návrhu nepočítá. V tomto úseku bude vybudováno pouze veřejné prostranství 

s dětským hřištěm, hřištěm pro dospělé a s lavičkami.  

   

 

3.4. Limity v území 

 

Území je lemováno z jižní strany ochranným pásmem dopravního koridoru rychlostní 

komunikace R48, toto ochranné pásmo se však přímo území nedotýká. Významný vliv, ale 

bude na území mít tento dopravní koridor z hlediska hluku a prašnosti z příslušné dopravy. 

Tyto nedostatky lze eliminovat pouze vhodnými zvukovými bariérami umístěnými na 

okrajích silničního tahu v oblasti nad řešeným územím. Dále vhodně zvolené ozelenění 

silničního valu a spodní části řešeného území kde je zachován pás zeleně určený pro veřejnou 

vysokou zeleň, ideálně jehličnany. Na druhou stranu silniční koridor po spuštění provozu 
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uleví dopravě na protilehlé straně území, kde se nachází hlavní tah Ostrava – Frýdek – Místek 

– Frýdlant n. O a odlehčí dopravě v samotném centru Místku. 

Celé území se nachází v záplavovém území s periodicitou sto let a na území zvláštní povodně 

pod vodním dílem přehrady Olešná.  

Horní částí pozemku prochází nadzemní vedení elektrického vysokého napětí. Toto vedení 

má ochranné pásmo 7 m na obě strany od krajního vodiče. Toto vedení vychází z přilehlé 

trafostanice taktéž s ochranným pásmem 7 m. V severní i jižní straně pozemku prochází pod 

komunikací elektrické podzemní vedení nízkého napětí s ochranným pásmem 1m na obě 

strany od krajního kabelu. 

Přes okraj celé západní, severní strany a na jihu cca 10m od horního okraje území prochází 

podzemní přípojka středotlakého plynu STL PE 110, která z rozvodny na severozápadním 

rohu zásobuje plynem stávající zástavbu RD na jihu. Tato podzemní plynovodní přípojka má 

ochranné pásmo1m na obě strany. Vedení bude zasahovat na celé západní straně do ploch 

individuálních parcel, na této straně jsou však umístěny pouze zahrady jednotlivých RD a 

výstavba objektů se zde neplánuje.  

 

3.5. Dopravní infrastruktura v území 

 

Doprava v dotčeném území bude řešena jako v obytné zóně. Komunikace pro obsluhu 

jednotlivých parcel budou funkční třídy D1 – jednoproudová, obousměrná komunikace se 

smíšeným provozem automobilů, cyklistů i chodců. Komunikace vnitřní části obytné zóny 

bude napojena na obslužnou asfaltovou stávající komunikaci, která prochází jak na severu tak 

na jihu území a je napojena na hlavní komunikaci mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a 

Frýdlantem nad Ostravicí. Při realizaci území by bylo vhodné zvážit charakter a rozšířit 

stávající komunikaci vzhledem k nárůstu počtu automobilů asi dvojnásobně v tomto úseku 

lokality. Z praktického hlediska to ovšem nebude jednoduché, stávající komunikace je sice po 

rekonstrukci, ale její šířka se nezměnila stále je přibližně 3,5 m široká. Pokud by se uvažovalo 

o rozšíření komunikace, bylo by potřeba udělat takto na úkor soukromé zeleně za oplocením 

jednotlivých RD a tato komunikace by pak vedla přímo kolem tohoto oplocení což je 

nepřípustné. Možná varianta, jak upravit provoz na této komunikaci, aby nedošlo 

k nebezpečnému vyhýbání je zvolit tuto komunikaci jako jednosměrnou ze západu k východu. 

Přičemž vyústění nynější stávající obslužné komunikace je na hlavní tak na západě upraveno 

zákazem vjezdu a doprava je směrována mezi dva výrobní areály. Na východě je v tomto 
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směru komunikace jako jednosměrná upravena již nyní, protože je v celé své délce její šířka 

proměnná a nevyhovující pro obousměrný provoz. Stav příjezdové komunikace vzhledem ke 

kvalitnímu odbavení území je jediným handicapem, který nepřispívá k vybudování nové 

zástavby a tím doprovázenou zvýšenou frekvenci dopravy.  

 

 

  3.6. Technická infrastruktura 

 

Území, s uvažovanou nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy, bude napojeno na stávající 

sítě technické infrastruktury v blízkém okolí. 

Připojení se týká sítě vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrického vedení. Navrhování 

sítí technické infrastruktury se řídí ustanovením ČSN 73 6005 – „Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení“  a ČSN 756101 – „Stokové sítě a kanalizační přípojky“. 

Navrhování sítí technické infrastruktury se řídí několika zásadami, trasy mají být přímé, co 

nejkratší a jejich vzájemná křížení se mají eliminovat. Zasíťování území má plnit všechny 

požadované funkce, má být bezpečné a v koordinaci s pozemními objekty.[10] 

 

3.6.1.  Vodovod 

 

Hlavní velkokapacitní zdroje povrchové vody v této oblasti jsou nádrže Kružberk v 

Jeseníkách, Šance a Morávka v Beskydech. Největšími úpravnami vody jsou Podhradí, Nová 

Ves u Frýdlantu n.O.  a Vyšní Lhoty. 

Napojení na vodovodní řád je možné ze dvou stran z jižní části území z ulice Družstevní, kde 

probíhá paralelně s okrajem území vodovodní řád DN 80 PVC a ze severního okraje území 

z ulice Svazarmovská, kde probíhá stávající vodovod DN 80 GG. 

Nový vodovodní řád bude veden ve veřejném uličním prostoru a bude zásobovat vodou celé 

území. Na tento nově navržený hlavní okruh budou napojeny jednotlivé vodovodní přípojky 

DN 80 z PE trubek.  

Ohřev TUV bude prováděn individuálně, pomocí plynových kotlů a zásobníků v jednotlivých 

RD.   
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Výpočet potřeby vody pro dané území: 

 

Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

Celková potřeba vody: 

Qp = qp * n = 135 * 148 = 19 980  l/den = 19,98 m3/den 

Maximální denní potřeba pitné vody: 

Qmax = Qp * kd = 19,98 * 1,3 = 25,97 m3/den 

Maximální hodinová potřeba pitné vody: 

Qh =( Qmax/ tp ) * kh = ( 25,97 / 24 ) * 2,1 = 2,27 m3/h 

Návrh dimenze potrubí: 

v = 1 m/s 

DN = [(4 . Qh)/( π . v . 3600)]0,5 = [(4 * 2,27)/( π * 1 * 3600)]0,5 = 0.028 m 

 

Qp celková průměrná denní potřeba vody ve všech bytových jednotkách za den [m3/den] 

qp specifická denní potřeba vody pro bytový fond na jednoho člověk, včetně TUV  

 [l/os. den], navrhuji qp = 135 l/os.den 

n počet spotřebních jednotek – 148 obyvatel, v lokalitě předpokládám ( 37 RDx4os ) 

Qmax maximální denní potřeba vody [m3/den] 

Qh maximální hodinová potřeba vody [m3/h] 

kd  součinitel denní nerovnoměrnosti; pro sídla s počtem obyvatel 20 000 až 100 000 

obyvatel je hodnota 1,3 ( F-M 60 000 obyvatel) 

tp doba provozu, pro bytový fond tp = 24 hod 

kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti; pro bytový fond je hodnota 2,1            

v rychlost proudění vody v potrubí [m/s], navrhuji v = 1 m/s 

DN diametre nominal [m] 

 

Výpočet dokazuje, že nově navržená dimenze potrubí DN 80 je dostatečná včetně rezervy a 

území bude bez problému zásobeno pitnou vodou. Navržená dimenze vyhovuje i z hlediska 

požárního hydrantu. 

Dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou 

stranu u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m. Vodovod pro rozvod pitné 
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vody nesmí být propojen s dalšími užitkovými vodovody pro rozvod vody z vlastních zdrojů. 

[10 ] 

 

3.6.2.  Kanalizace 

 

Město Frýdek – Místek má vybudovanou systematickou kanalizaci jednotné stokové 

soustavy, která je zaústěna do městské čistírny odpadních vod ve Sviadnově. Převážná část ze 

135 km kanalizace je jednotná.  

Napojení na kanalizaci je přípustné pouze z jižní části pozemku kde se nachází stávající 

jednotná kanalizace DN 400 na ulici Družstevní. 

Celková odpadní kapacita území bude odkanalizována kanalizační přípojkou řádu DN 200 

jednotné kanalizace, přípojky jednotlivých RD budou dimenze DN 160. 

Kanalizace dešťová –  odvodnění střech jednotlivých RD vyřešeno individuálně vsakováním 

na vlastním pozemku.  

Kanalizace splašková – odvádění splaškových vod z jednotlivých domácností bude provedeno 

jednotnou kanalizační trasou vedenou v uličním profilu.  

Stokové sítě se navrhují na dobu 30-ti let od uvedení stokové sítě do provozu. Statistickým 

předpokladem je, že množství splaškových vod z daného území odpovídá množství odebrané 

pitné vody.  

 

Výpočet množství odpadních vod pro dané území: 

 

Průměrný odtok splaškových vod: 

Qs = (Qmax / 24) . 0,9 = (25,97 / 24) . 0,9 = 0,97 m3/hod 

Maximální odtok splaškových vod: 

Qsmax = Qmax * kh / 86 400 = 25,97  * 5,9 / 86 400 = 0,00177 m3/ s = 1,77 l/s   

Množství dešťových vod: 

dešťové z komunikací Var 1 : 

Qkom = ψkom * qs * Skom = 0,6 * 120 * 0,5731 = 41,26 l/s 

Q =  Qsmax  + Qkom  =  1,771 + 41,26  = 43,031 l/s  = 0,043 m3/s 

dešťové z komunikací Var 2 : 

Qkom = ψkom * qs * Skom = 0,6 * 120 * 0,7057 = 50,8 l/s 

Q =  Qsmax  + Qkom  =  1,771 + 50,81  = 52,58 l/s  = 0,0528 m3/s 

Návrh dimenze potrubí splaškové kanalizace: 
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v = 3 m/s 

DN = [(4 . Qsmax)/(π . v ]0,5 = [(4 . 0,043)/( π . 3)] 0,5=0,135 m  … Varianta 1 

DN = [(4 . Qsmax)/(π . v)]0,5 = [(4 . 0,0528)/( π . 3)] 0,5=0,149 m  … Varianta 2 

Výpočet potvrdil, že navržená dimenze potrubí DN 200 vyhovující. 

Symboly použité při výpočtu: 

Qs průměrný odtok splaškových odpadních vod [l/s] 

Qmax maximální denní potřeba vody [m3/den] 

Qsmax maximální odtok splaškových odpadních vod [l/s] 

n počet spotřebních jednotek – obyvatel, na stoku AC bude napojeno 280 obyvatel 

kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti; pro počet připojených obyvatel 100 až 300  kh = 

5,9 

Qi odtékající množství z jednotlivých ploch, Qkom – komunikace,  

Ψ koeficient odtoku srážek z ploch v závislosti na charakteru území; komunikace 0,6 

S  velikost jednotlivých druhů ploch [ha],Skom – komunikace 

Q celkové množství odtékajících dešťových vod [m3/s] 

DN dimenze potrubí  [m] 

qs intenzita kritického deště dle ÚP  120 l/s/ha 

 

3.6.3.  Plynovod 

 

Město Frýdek – Místek zásobuje dálkový plynovod VTL. 

Výpočet zásobování území plynem vychází z předpokladu využití plynu v každém RD pro 

vytápění, přípravu TUV a vaření.  

 

Výpočet množství plynu pro dané území: 

 

Roční potřeba zemního plynu : Qr = Σ qi  *  Pi 

Vaření    Qr1 = q1  * P1  = 150 * 37  = 5 550 m3/r 

Příprava TUV  Qr2 = q2  *  P1  = 350 * 37  = 12 950 m3/r 

Topení   Qr3 = q3  * PVD  = 3500 * 37  = 129 500 m3/r 

Celková roční potřeba pro lokalitu 

Qr =  Qr1 + Qr2 + Qr3   = 5 550 + 12 950 + 129 500 = 148 000 m3/r 

Maximální hodinová potřeba zemního plynu : Qmaxh = Σ qhi  * Pi * k i 
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Vaření - k1 = 0,237;  qh1 = 1,2 

Qh1 = qh1  * P1 * k1 = 1,2  * 37 * 0,237  = 10,5  m3/hod 

Příprava TUV – k1 = 0,237;  qh2 = 2,1 

Qh2 = qh2  * P2 * k1 = 2,1  * 37 * 0,237  = 18,42  m3/hod 

Otop v RD – k2 = 0,686;  qh3 = 2,5 

Qh3 = qh3  * PRD * k2  = 2,5 * 37  * 0,686  = 63,46 m3/hod 

Maximální celková hodinová potřeba zemního plynu 

Qmaxh =  Qh1 + Qh2  + Qh3  = 10,5  + 18,42  +  63,46 = 92,38 m3/hod  

Pro zásobování území plynem navrhuji vedení DN 110 z materiálu plast, jako stavající.   

 

Symboly použité při výpočtu: 

Qr  celková roční potřeba plynu pro řešené území [m3/r] 

qi  hodnota průměrné roční specifické potřeby zemního plynu [m3/r];  

vaření – q1 = 150;  

příprava TUV – q2 = 350;  

otop v RD – q3 = 3 500 

Qmaxh  maximální hodinová potřeba pro obyvatelstvo [m3/hod] 

qhi  příkon daného druhu spotřebiče [m3/hod] 

Pi  počet spotřebičů daného druhu spotřeby 

ki koeficient současnosti daného účelu spotřeby 

 

3.6.4.  Elektrické vedení 

 

Přes dané území prochází vedení VN (22 kV). 

Výpočet elektrické energie pro dané území: 

Pb  = n * Pbi * β = 37 * 8,8 *0,37 = 120,47 kW 

 

Symboly použité při výpočtu: 

Pb výpočtové zatížení [kW] 

Pbi specifická potřeba elektrické energie pro bytový fond [kW/bj];  Pbi = 8,8 kW/bj 

β soudobost 

n počet bytových jednotek 
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4. Návrh řešení  

 

Řešené území se nachází v okrajové části městské části Místek, je určeno pro zástavbu 

rodinnými domy městského a příměstského typu. Dnes je využíváno soukromým vlastníkem, 

v jehož je majetku, jako orná půda. Území je rovinaté s dobrou dostupností, klidného 

charakteru v zástavbě taktéž rodinných domů. Na západním okraji území se nachází garáže a 

lehká výroba, tyto objekty nejsou hlučné, působí nepříznivě pouze vizuálně.  

Urbanistický návrh by měl zohlednit potřebu bydlení u oblasti, požadavky na bydlení ze 

sociodemografického i ekonomického hlediska. Měl by vyhovovat modernímu životu dnešní 

mladé rodiny. 

Pro území byly zpracovány dvě varianty, které se zejména liší rozdělením území na jednotlivé 

parcely.  

 

4.1. Urbanistický návrh  

4.1.1. Urbanistický návrh - Varianta 1 

 

První urbanistický návrh vychází z klasického pojetí rozdělení území, kdy jsou komunikace 

v území na sebe navzájem kolmé. Charakter rozdělení území koresponduje z okolní zástavbou 

a při pohledu do budoucí katastrální mapy s okolním územím se svým stylem neodlišuje. 

 Návrh počítá s výstavbou 37 samostatně stojících rodinných domů na parcelách průměrné 

velikosti 990 m2. Největší z parcel má rozlohu  1835 m2 a naopak největší parcela je o rozloze  

691 m2. Samostatně stojící rodinný dům má půdorysnou plochu 62 m2 , je dvoupodlažní 

s krytým stáním pro jeden automobil. Devadesát procent navržených rodinných domů je 

orientováno příjezdovou komunikací a krytým parkovacím stáním k severní straně parcely, 

tak aby byla uvolněna jižní strana pro plné využití zahrady a aby nejvíce využívané obytné 

místnosti v domě byly orientovány na tuto nejcennější světovou stravu z hlediska proslunění 

místností. Rodinný dům má sedlovou střechu s mírným sklonem. 

V centru území je navržena veřejná zeleň se stromy, keři a dětským hřištěm s pískovištěm pro 

děti školního a předškolního věku. Určená zejména pro relaxaci obyvatel tohoto území jako 

klidová zóna. Tato středová zóna veřejné zeleně zasahuje z části i do ochranného pásma 

elektrického nadzemního vysokého napětí, což je jedna z možných forem využití tohoto 

pásma s omezením zřizovaná trvalých objektů.  V dolní části území je respektována  plocha  

zeleně, na kterém je navrženo sportovní multifunkční hřiště pro dospívající a dospělé 
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obyvatele. Zároveň je toto území určené k výsadbě vzrostlé zeleně a má sloužit jako částečná  

hluková bariéra podél budoucího dopravního koridoru.  

Dopravní obslužnost tohoto návrhu vychází z již stávajících obslužných komunikací v území, 

na něž se napojuje v severní a jižní části území. Území bude charakterizováno jako obytná 

zóna s komunikací funkční skupiny D1, pro smíšený provoz automobilů, chodců a cyklistů 

v jedné výškové úrovni. 

 

 

Obr. 8 Urbanistický návrh řešení území č.1 

 

4.1.2. Urbanistický návrh - Varianta 2 

 

Druhý urbanistický návrh vychází z netradičního rozdělení území, kdy se parcely na 

osmdesáti procentech středu území sbíhají kolem okružní komunikace zvenku nebo tvoří 

střed mezi touto okružní komunikací a v horní užší části území tvoří samostatný celek 

zbylých osm parcel. Charakter rozdělení území  kontrastuje z okolní zástavbou zejména při 

pohledu shora nebo při pohledu na budoucí katastrální mapu se stylu území zcela vymyká. 

 Návrh počítá také s výstavbou 37 samostatně stojících rodinných domů jako u první varianty, 

na parcelách průměrné velikosti 1080 m2. Nejmenší z parcel má rozlohu 805 m2 a naopak 

největší parcela je o rozloze 1695 m2. Průměrná velikost parcel je v porovnání s první 

variantou větší, což je způsobeno menší plochou určenou pro veřejnou zeleň. Samostatně 
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stojící rodinný dům má půdorysnou plochu  62 m2 , je dvoupodlažní s krytým stáním pro 

jeden automobil. Převážná většina navržených rodinných domů je orientována příjezdovou 

komunikací a krytým parkovacím stáním k severní straně parcely, tak aby byla uvolněna jižní 

strana pro plné využití zahrady a aby nejvíce využívané obytné místnosti v domě byly 

orientovány na tuto nejcennější světovou stravu z hlediska proslunění místností. Rodinný dům 

má sedlovou střechu s mírným sklonem. Veřejná zeleň je navržena pouze v dolní, jižní části 

území, kde je situováno dětské hřiště s pískovištěm pro děti předškolního a školního věku 

doplněné lavičkami při jejich doprovod a  je zde i multifunkční sportovní hřiště pro 

dospívající a dospělé obyvatele. Zároveň je toto území určené k výsadbě vzrostlé zeleně a má 

sloužit jako částečná zvuková a hluková bariéra podél budoucího dopravního koridoru.  

Dopravní obslužnost tohoto návrhu vychází z již stávajících obslužných komunikací v území, 

napojuje se ve dvou místech na obslužnou komunikaci procházející v horní části území, která 

následně ústí na hlavní tak Ostrava, Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, čímž je zajištěna 

výborná dopravní obslužnost tohoto území. 

 

 

Obr. 9 Urbanistický návrh řešení území č.2 
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4.2. Rodinné domy 

Rodinný dům Ekonom. 4+1, firmy RD Styl, jsem prvoplánově vybrala jako typový dům pro 

navržené území. Prvoplánově proto, že žijeme v době krize a lidé se dnes více než citem 

k budoucímu domovu a bez porady s architektem, řídí ekonomickými možnostmi svého 

rozpočtu, popřípadě vůlí banky a její ochoty půjčovat větší či menší finanční částky. A jelikož 

se dům jmenuje Ekonom, neměla jsem nad čím přemýšlet. 

 Jedná se o středně velký, dvoupodlažní, nepodsklepený, cihlový rodinný dům, který nabízí 

plnohodnotné a přitom levné bydlení pro tří až čtyř člennou rodinu a navíc ještě s důrazem na 

úsporu energie při samotném provozu rodinného domu. Rodinný dům Ekonom má dispozici 

s dostatečným technickým zázemím i vyhovujícími obytnými místnostmi. V I. NP se nachází 

zádveří a v něm vpravo od vstupní dveří technická místnost sloučená s WC a rovně pak 

vstupujeme do hlavní obytné části domu. Je zde obývací pokoj dnes moderně spojený 

s jídelnou a kuchyňským koutem. Z obývacího pokoje vedou dveře na zahradu. V II. NP se 

nachází koupelna s WC dva dětské pokoje a ložnice.Vjezd je doplněn o zastřešené stání pro 

jeden automobil. Tento cihlový rodinný dům lze pořídit za bezmála 2 milióny korun.[13] 

V přízemí se nachází : 

1. Záveří  

2. Technická místnost 

3. Schodiště 

4. Kuchyň + komora 

5. Obývací pokoj s jídelnou 

6. Kryté stání 

V patře se nachází : 

7. Schodiště 

8. Chodba 

9. Pokoj     Obr. 10 Vizualizace typového rodinného domu 

10. Koupelna 

11. Pokoj 

12. Pokoj 
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Architektonické řešení RD odpovídá požadavkům dnešního trhu s nemovitostmi i 

požadavkům na provozní a technické řešení stavby. Základová deska je provedena celoplošně 

z prostého betonu. Obvodové zdivo nosné příčně děrované je tloušťky  240 mm, vnitřní stěny 

a příčky jsou z klasických plných cihel tloušťky 200 mm a 150 mm.  

Strop je proveden jako železobetonový.  Krytina střechy je uložená na dřevěném bednění je 

z betonových tašek. Krov je dřevěný, nehoblovaný, impregnovaný proti plísním. Střešní 

okapy, svody a parapety jsou provedeny z pozinkovaného plechu bez nátěru. 

Okna jsou řešena jako plastová, bílá, s izolačním dvojsklem , pětikomorová, vnitřní parapety 

jsou taktéž plastové bílé, šířky 25 cm. Také venkovní dveře jsou řešeny jako plastové.   

Celkové řešení oken, jejich výška, velikost a umístění umožňuje denní osvětlení v dostatečné 

míře. Podlahy v obytných místnostech jsou řešeny z PVC nebo za použití kobercové krytiny. 

V koupelně, zádveří a komoře je keramická dlažba.  Vytápění bude provedeno v podlaze, 

ohřev teplé vody pomocí elektrického bojleru. Fasáda domu bude zateplená polystyrenem 

tl.100 mm, barva dle výběru investora. 

Přípojka jednotné kanalizace bude z trub uložených do pískového lože, bude uložena v 

hloubce cca 1,8 m a napojena do jednotné kanalizace na ul. Družstevní na severní části území. 

Voda bude připojena na stávající řad DN 80 PVC, vedený na obou stranách pozemku na 

severní i jižní. Potrubí bude z plastu, uložené taktéž do pískového lože v hloubce cca 1,2 – 1,5 

m pod terénem. 

Přípojka plynu bude provedena na stávající STL plynovod PE DN 110 přivedený z ulice 

Družstevní na severní straně území. 

Přípojka elektrické energie NN  je přivedena zemním kabelem na jednotlivé pozemky, kdy 

hlavní přívod jde z trafostanice, která je na ulici Družstevní na severní části území u 

komunikace.  

Zpevněné plochy u jednotlivých RD, tj. vjezdy a kryté místo parkování jsou z litého betonu.  

Stavba vyhovuje požadavkům osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Venkovní 

plochy kolem domu mají výškový rozdíl  max. 2 cm. 

Standardní vybavení technické místnosti a spojeného WC  v 1.NP je umývátko, baterie, sifon 

a klozet. 

Vybavení koupelny v 2.NP je WC klozet, umývadlo, sifon, baterie, sprchový kout 900 x 900 

plast, sprchová vanička 900x900, sifon, baterie sprchová nástěnná, vana smaltovaná bílá, typ 

150 – 170 x 70,baterie. 
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4.3. Sportovní a relaxační plochy  

 

Dětské hřiště 

Dětské hřiště bude umístěno na klidných veřejných prostranstvích doplněno o prvky 

využívané dětmi k zábavě a ke hře. K těmto účelům budou sloužit pískoviště, klouzačky a 

houpačky. Moderní houpačky jsou navrženy pro věkovou skupinu dětí 2-6 let ve tvaru koníka 

a ponorky. Pro děti starší ve věkovém rozmezí 3-14 let je na veřejném prostranství navržena 

multifunkční klouzačka, která slouží zároveň jako lezecká stěna.  

Vyobrazení prvků dětského hřiště viz příloha č.3 – Zařízení dětských hřišť.   

 

Sportovní hřiště 

 Multifunkční sportovní hřiště bude u obou variant navrženo v severní části území, je určeno 

pro dospívající děti a dospělé. Je určeno převážně pro míčové hry všeho druhu. 

 

Plochy zeleně 

V první i druhé variantě území je navržena vzrostlá zeleň hlavně v severní části, kde se 

v budoucnu počítá s výstavbou dopravního koridoru. Tato zeleň má sloužit jako doplňková 

prachová i hluková bariéra. Dále je navržena v první variantě také středně vysoká a nízká 

zeleň ve středu území, která bude doplněna o prvky dřevěného mobiliáře, jako jsou venkovní 

dřevěné lavičky a odpadkové koše. 
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5. Ekonomické zhodnocení návrhu 

5.1. Varianta 1 

 

Komunikace  

plocha (m2)................................................................................................           7 149  

jednotková cena za 1 m2 (Kč)...................................................................  2 250 

celkem (Kč)..............................................................................................  16 085 250  

 

Mobiliá ř veřejného prostranství 

lavička (ks)……….…………………………………………………….  10 

lavička (Kč)……….…………………………………………………….  3 900 

odpadkový koš (ks)……………………………………………………  5  

 odpadkový koš (Kč)…………………………………………………  1550 

celkem (Kč)………………………………………………………….  46 750 

 

Dětské a multifunkční hřiště 

Plocha ploch pro děti (m2)…………………………………………….             288 

jednotková cena za 1 m2(Kč)…….....................................................            900 

multifunkční hřiště(m2)………………………………………………  2240 

multifunkční hřiště(Kč)………………………………………………  1100 

celkem (Kč)………………………………………………………….  2 723 200 

          

Zeleň 

Keře nízké počet kusů (ks)......................................................................    30 

jednotková cena za 1 ks (Kč)..................................................................     50             

Stromy počet kusů (ks)…………………………………………………  30 

jednotková cena za 1 ks(Kč)…………………………………………..  750               

Založení a výsev trávníku plocha (m2)……………………………….  9 423 

jednotková cena za 1 m2 (Kč)………………………………………….  75 

celkem (Kč)…………………………………………………………….  730 725      
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Kanalizace  

trubní vedení DN 200, délka (bm)...........................................................       797 

jednotková cena za 1 bm(Kč)……………………………………………..  1 300         

trubní vedení DN 160, délka (bm)………………………………………..  555 

jednotková cena za 1 bm (Kč)……………………………………………  1 150           

celkem (Kč)………………………………………………………………  1 674 350      

 

Vodovod  

trubní vedení DN 80, délka (bm)………………………………………….  846 

jednotková cena za 1 bm (Kč)…………………………………………….  1 050      

celkem (Kč)……………………………………………………………….  888 300  

 

Plynovod  

trubní vedení DN 110, délka (bm)……………………………………….  655 

jednotková cena za 1 bm dle ÚÚR (Kč)………………………………….  1100             

celkem (Kč)………………………………………………………………  720 500  

 

Podzemní elektrické vedení NN 

délka (bm)……………………………………………………………….  847  

jednotková cena za 1 bm(Kč)…………………………………………….  850            

celkem (Kč).............................................................................................   719 950 

 

Veřejné osvětlení 

délka (bm)………………………………………………………………..  1 218 

jednotková cena za 1 bm (Kč)……………………………………………  550   

celkem (Kč)………………………………………………………………  669 900 

 

Komunikace 16 085 250 Kč 

Dětské a multifunkční hřiště 2 769 950 Kč 

Zeleň 730 725 Kč 

Technická infrastruktura 4 673 000 

Celkem 24 258 925 Kč 

Tab.1 Varianta1 – celková cena za realizaci území 
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5.2. Varianta 2 

 

Komunikace  

plocha (m2)................................................................................................           7 057  

jednotková cena za 1 m2 (Kč)...................................................................  2 250 

celkem (Kč)..............................................................................................  15 878 250  

 

Mobiliá ř veřejného prostranství 

lavička (ks)……….…………………………………………………….  10 

lavička (Kč)……….…………………………………………………….  3 900 

odpadkový koš (ks)……………………………………………………  5  

 odpadkový koš (Kč)…………………………………………………  1550 

celkem (Kč)………………………………………………………….  46 750 

 

Dětské a multifunkční hřiště 

Plocha ploch pro děti (m2)…………………………………………….             470 

jednotková cena za 1 m2(Kč)…….....................................................            900 

multifunkční hřiště(m2)………………………………………………  2240 

multifunkční hřiště(Kč)………………………………………………  1100 

celkem (Kč)………………………………………………………….  2 887 000 

          

Zeleň 

Keře nízké počet kusů (ks)......................................................................    30 

jednotková cena za 1 ks (Kč)..................................................................     50             

Stromy počet kusů (ks)…………………………………………………  30 

jednotková cena za 1 ks(Kč)…………………………………………..  750               

Založení a výsev trávníku plocha (m2)……………………………….  9 423 

jednotková cena za 1 m2 (Kč)………………………………………….  75 

celkem (Kč)…………………………………………………………….  730 725      
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Kanalizace  

trubní vedení DN 200, délka (bm)……………………………………….            754 

jednotková cena za 1 bm(Kč)……………………………………………..  1 300         

trubní vedení DN 160, délka (bm)………………………………………..  550 

jednotková cena za 1 bm (Kč)……………………………………………  1 150           

celkem (Kč)………………………………………………………………  1 612 700     

 

Vodovod  

trubní vedení DN 80, délka (bm)………………………………………….  970 

jednotková cena za 1 bm (Kč)…………………………………………….  1 050      

celkem (Kč)……………………………………………………………….  1 018 500  

 

Plynovod  

trubní vedení DN 110, délka (bm)……………………………………….  752 

jednotková cena za 1 bm dle ÚÚR (Kč)………………………………….  1100             

celkem (Kč)………………………………………………………………  827 200  

 

Podzemní elektrické vedení NN 

délka (bm)……………………………………………………………….  829 

jednotková cena za 1 bm(Kč)……………………………………………  850            

celkem (Kč).............................................................................................   704 650 

 

Veřejné osvětlení 

délka (bm)………………………………………………………………..  955 

jednotková cena za 1 bm (Kč)……………………………………………  550   

celkem (Kč)………………………………………………………………  525 250 

 

Komunikace 15 878 250 Kč 

Dětské a multifunkční hřiště, mobiliář 2 933 750 Kč 

Zeleň 730 725 Kč 

Technická infrastruktura 4 688 300 

Celkem 24 231 025 Kč 

Tab.2 Varianta2 – celková cena za realizaci území 
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6. Závěr 

 

Předmětem této diplomové práce na téma „Studie zástavby území v lokalitě Bahno, 

rodinnými domy, Frýdek – Místek. „ bylo celkové zhodnocení daného území z hlediska 

vhodnosti zástavby rodinnými domy v souvislosti s charakterem území a jeho širšími vztahy 

k okolí. V tomto ohledu se návrh shoduje s charakterem lokality předurčené k výstavbě 

rodinných domů dle územního plánu města Frýdek – Místek.  Navržení vhodného 

rozparcelování území a logické napojení území na okolní dopravní i technickou 

infrastrukturu. Doprava bude vedena k území ve variantě první z obou stran území jak z jihu 

tak ze severu u druhé varianty návrhu bude doprava přivedena pouze z hora území a to ze 

severu. Stávající příjezdové komunikace k území jsou pro budoucí nově vzniklou zástavbu 

nedostačující a bude potřeba jejich rozšíření nebo jiným způsobem usměrnění provozu. 

Navržení typového rodinného domu pro nově vzniklou lokalitu vychází z potřeb moderní 

rodiny. Celkové ekonomické zhodnocení obou navržených variant prokázalo, že varianta 

druhá s netradičně rozparcelovaným územním je levnější. 
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