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CONSIDERING CURRENT POPULATION GROWTH THE DEMANDS OF INVIDUAL LIVING 

INCREASE AND THEREFORE THE JABLUNKOV CITY CREATED IN ITS LAND REGISTER NEW 

AREAS PREDESTINED FOR THE PURPOSE OF DEVELOPMENT OF NEW FAMILY HOMES. THE 

CREATION OF THE NEW AREAS FOR TOWN HOUSING DEVELOPMENT IS THE CAUSE OF 

NECESSITY TO WORK OUT THE URBAN STUDY OF THE LOCATION, WHICH IS BEING 

ANALYSED. THE SUBJECT OF THIS DISSERTATION IS TO ANALYSE THE LOCATION STUDY 

OF ČERNÉ IN JABLUNKOV CITY. 

 

THE PURPOSE OF THIS STUDY IS TO ELABORATE AN ALTERNATION OF POSSIBLE 

HOUSE-BUILDING, WHICH COULD BE EXECUTED AND THE USE OF IT WOULD NOT BE IN 

CONFLICT WITH LAND REGULATIONS OF JABLUNKOV TOWN AND FUTHERMORE THE 

OCCUPANTS OF THE FAMILY HOUSES WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT. 
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1. ÚVOD 

S růstem počtu obyvatel se zvětšují požadavky na nové bydlení, a proto s tvorbou nového 

územního plánu města Jablunkov vznikly v katastru Jablunkova nové plochy předurčené pro 

tento cíl - výstavbu nových rodinných domů.  Vznik nových ploch pro bydlení městského 

typu zapříčinil nutnost zpracování urbanistické studie pro řešenou lokalitu. A právě územní 

studie lokality Černé v Jablunkově je zadáním této diplomové práce. Důvodem pro pořízení 

této studie je také záměr zastupitelstva města Jablunkov tuto lokalitu v budoucnu reálně 

využit pro realizaci již zmiňované výstavby nových rodinných domů. 

 Jedná se o území v atraktivní, odlehlejší části města, o rozloze cca15ha. Součásti 

územní studie má být návrh stavebního programu včetně nutného občanského vybavení, dále 

pak celkový návrh urbanistického uspořádání – zastavovací plán včetně  řešení dopravy a 

technické infrastruktury, v závislosti na architektonicko-urbanistické regulaci a podrobných 

podmínkách pro realizaci, a umísťování rodinných domů, propočet nákladů, a také 

studie typových objektů (referenčních staveb) vhodných pro tuto lokalitu.  

Navržená studie musí být pochopitelně v souladu s platnými předpisy. Musí respektovat 

již zmiňované závazné regulativy, Územní plán města Jablunkova, který však v době 

zpracování diplomové práce není ještě schválen, a další obecně platné požadavky. 

  

1.1 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Cílem diplomové práce je zpracování územní studie lokality Černé ve městě Jablunkově. 

Řešené území se nachází v severozápadní části již zmiňovaného města v katastrálním území 

Jablunkov, jedná se o 50 parcel, které dle nového územního plánu města Jablunkov, který 

v době zpracování této diplomové práce byl projednáván, leží částečně v zastavěné oblasti a 

zbylá část v zastavitelné oblasti. V budoucnu se zde předpokládá výstavba nových rodinných 

domů.             

 Cílem tohoto projektu je dosáhnout nového moderního a kvalitního bydlení, tak aby 

realizace zástavby celé lokality (rodinné domy, komunikační sítě, technická infrastruktura a 

nutná občanská vybavenost) a následné její užívání nebyly v rozporu s územními regulativy 

Jablunkova a splnily všechny požadavky budoucích uživatelů pozemků. 
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2. REKAPITULACE VÝCHODISEK A TEORETICKÝCH                        

PODKLADŮ 

Úkolem diplomové práce je zpracování územní studie lokality Černé v Jablunkově. Jedná se 

území, které má být v budoucnu reálně využito pro výstavbu rodinných domů.  

Východiskem pro zpracování samotného projektu byly především obecné požadavky 

města Jablunkov. V rámci projektu však byly zohledněny i další specifické požadavky 

vyplývající z nejrůznějších předpisů a norem.  

Obnova řešené lokality respektovala celkový charakter městské části s ohledem na 

historický průběh vývoje daného území. Při obnově lokality bylo zohledněno také zařazení 

řešeného území do ochranných pásem. 

 

2.1     ÚZEMNÍ STUDIE 

Jedná se o jeden ze dvou druhů územně plánovacích podkladů (tj. podkladů pro zpracování 

územních plánů, regulačních plánů, atd.) územně plánovací dokumentace.  

Územní studie jsou určeny k prověřování a posuzování možných řešení vybraných 

problémů v území, případně úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území 

(veřejná infrastruktura, územní systém ekologické stability), které by mohly významně 

ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 

Legislativní úprava územních studií je obsažena v § 30 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

 

2.2  ARCHITEKTURA  

Architektura je v užším pojetí umění stavět, jedná se o vrcholnou formu stavitelství, jejímž 

hlavním výrazovým prostředkem je architektonický prostor.  

Na rozdíl od stavitelství, s nímž je architektura bezprostředně spjata, mají díla 

architektury plnit nejen požadavky užitkové, ale mají vyvolávat určitý dojem, citová hnutí, 

představy, myšlenky. Architektura tvořivě spojuje funkční, konstrukční, technické a 

ekonomické aspekty s uměleckými a je přiřazována někdy k vědeckým, většinou však k 

uměleckým oborům.  
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V širším pojetí je architektura souhrn stavitelského umění (tedy architektury v užším 

slova smyslu a stavitelské techniky), jednotné dílo jak architekta, tak stavitele (stavebního 

inženýra). Též stavba jako taková, výsledek díla stavitele či architekta. Je vždy určitým 

kompromisem mezi záměrem architekta a požadavky (respektive možnostmi) stavebníka. 

V nejobecnějším pojetí utváření celého životního prostředí uměleckými prostředky v 

návaznosti na dostupnou techniku a vědecké poznatky. V tomto smyslu je to například 

architektura bytová, architektura krajinářská, zahradní architektura, urbanismus [2]. 

 

2.3  INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ 

2.3.1  Rodinný dům 

Jedná se o stavbu určenou pro bydlení, ve které musí být víc než polovina podlahové plochy 

místností a prostorů určena k bydlení. Svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům 

na rodinné bydlení a plní svou funkci. Objekt rodinného domu může mít nejvýše dvě 

nadzemní podlaží, jedno podzemní a podkroví. Součásti jednoho rodinného domu mohou být 

maximálně tři samostatné byty.  

2.3.2  Výhody a nevýhody individuálního bydlení 

Výhodou je především soukromí (intimita) a bezprostřední styk s přírodou. Mezi nevýhody 

patří malá urbanistická ekonomie z hlediska počtu obyvatel na hektar a někdy izolace od 

společnosti. 

 

2.4  URBANISMUS 

Vědní obor, jenž se vyvinul z architektury a specifikoval se k praktické územně-

plánovací činnosti, k územnímu plánování. Urbanismus zkoumá teoretickou a praktickou 

problematiku tvorby i přetváření sídelních útvarů a jejich struktur. Dále odhaluje vývojové 

tendence i zákonitosti a formuluje zásady pro jejich řešení. 

2.4.1  Cíl a charakter urbanismu 

 Cílem urbanismu je koordinace ploch, prostorů a objektů určitého území pro dosažení 

žádaného, optimálního výsledku podle předem definovaných požadavků. Většinou je 

požadováno ekonomicky, esteticky a ekologicky vhodné využití území s vytvořením 

příznivého životního prostředí člověka a ostatních organizmů. Převážnou část životního 
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prostředí člověka v sídlech tvoří urbanistická a architektonická díla. Pro splnění cílů se 

v urbanismu hledají a stanovují obecné vědecké zákonitosti, pracovní metody a vypracovávají 

se plány řešení osídlení a krajiny, vhodné k realizaci. Urbanismus má tedy stránku teoretickou 

i praktickou [1]. 

 

2.4.2  Metody a nástroje urbanistické tvorby  

V urbanismu se pracuje s detaily, které jsou na pomezí urbanismu a architektury, jako jsou 

uliční a stavební čáry, výšky říms, osy tras, parterní pohledové osy, pohledové cíle (např. 

nároží), omezení pohledů (např. aleje, řazení budov) [1].  

 

2.5  REKAPITULACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Vstupním podkladem pro zpracování diplomové práce byl územní plán města Jablunkov. 

Územní plán je projekt záměru, jak uspořádat dané území v budoucích letech. Územní 

plánování je činnost, která soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví jeho 

zásady organizace, věcné i časové koordinace výstavby a jiné činnosti ovlivňující rozvoj 

území. Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a 

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

hlavních složek – půdy, vody, ovzduší. Je činností soustavnou a komplexní [1].  

Územní plán představuje praktickou aplikaci obecných principů urbanismu a obecně 

platných předpisů na konkrétní situaci v určitém území. Úkolem územního plánu je zejména 

stanovit určení ploch v území k využití rozlišenému podle hlavních účelů, tzv. funkční využití 

ploch. Nástrojem k tomu jsou především stanovené závazné limity využití území. Podle 

povahy těchto ploch pro ně územní plán ještě určuje prostorové parametry, např. výškové 

zónování zástavby nebo prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje řešení podzemních i 

nadzemních inženýrských sítí a objektů [1].  

 

Cíle a úkoly územního plánování jsou dány zákonem č. 183/2006 Sb. – Stavební 

zákon a Vyhláškou MMR č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využití území.  

 

2.6  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Limity využití území jsou závazné podmínky pro realizovatelnost daných záměrů.  Vyplývají 

z územního plánování, určují účel, způsob, ohraničení a uspořádanost využití území. Limity 
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stanovují nepřekročitelnou hranici nebo možnost rozpětí využití a uspořádání řešeného území. 

Dále zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, a jeho hodnoty.  Také omezují změny v území 

z důvodu ochrany veřejných zájmů.  

 

Třídění druhů limitů: 

a)  podle funkčních složek (bydlení, rekreace, výroba, dopravní a technická infrastruktura 

atd.), 

b)  podle oborů, kterých se týkají (např. životní prostředí, vodní hospodářství, stavebně 

architektonické bariéry, sociální, ekonomické, estetické limity apod.), 

c)  podle doby platnosti (limity s trvalou nebo časově omezenou dobou platnosti), 

d)  podle rozsahu závaznosti (limity platné celostátně, regionálně, místně apod.), 

e)  podle limitovaného procesu: 

• limity omezující výstavbu, 

• limity omezující provoz, 

• limity omezující využití ploch. 

f)  podle stupně závaznosti: 

• limity zásadně nepřekročitelné, 

• limity podmíněně překročitelné (např. na základě výjimky) [3]. 

 

2.7  OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranné pásmo je ohraničené území, v němž je zakázána jiná činnost než ta, pro kterou bylo 

toto území vymezeno.  

Ochranná pásma jsou zřizována pro:  

-  dopravní stavby (silnice, železnice, lanovky, letecké koridory)  

-  trasy inženýrských sítí (elektrických rozvodů, plynovodů, ropovodů, 

vodovodů, kanalizace, teplovodů apod.)  

-  trasy telekomunikačních sítí  

-  vodní zdroje 

-  zvláště chráněná území, např. významné přírodní útvary (národní parky, 

chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace aj.)  

-  nemovité kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny apod.  

-  přírodní léčivé zdroje a zdroje nerostného bohatství  
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3. CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU MĚSTA 

JABLUNKOVA 

3.1 VSTUPNÍ ÚDAJE O JABLUNKOVĚ 

Jablunkov (polsky Jabłonków, německy Jablunkau) je město nacházející se u polských hranic 

v Podhůří Beskyd, v jihovýchodní části okresu Frýdek-Místek, v Moravskoslezském kraji. 

Současně zde žije cca 5 850 obyvatel. Část obyvatelstva tvoří početná polská menšina (21%). 

(Tab. 1 -  Katastrální území Jablunkov) 

(Obr. 1 -  Okolí města Jablunkov) 

3.1.1 Historie města 

Historie Jablunkova, města, situovaného na mírné vyvýšenině v místě soutoku řek Olše a 

Lomné, má své počátky již za panování Těšínských knížat. Tehdy severně od Jablunkova, 

v místě dnešní obce Hrádek, již zmiňována knížata založila hradiště, kterého cílem bylo 

střežení jihovýchodních hranic knížectví. Zde, v okolí této pevnosti, se začali již ve 12. století 

osidlovat první obyvatele.  

První písemné zmínky o existenci Jablunkova, důležitého bodu v těsné blízkosti 

významného průsmyku na pomezí Slezska a Slovenska (na prastaré obchodní stezce), 

pocházejí z roku 1435. V roce 1447 se již setkáváme s „Novým Jablunkovem“ v místě, kde se 

Lomná vlévá do Olše (poloha dnešního centra obce).   

Kód obce  obec  kód katastrálního území  název katastrálního území  plocha ( ha )  

598259 Jablunkov 699356 Jablunkov 1 039 
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3.1.2 Urbanistické hodnoty  

Centrum obce se nachází v místě charakteristického pro Jablunkov protáhlého obdélného 

náměstí, jež je orientováno ve směru průjezdné komunikace. Ráz dochovaného urbanistického 

půdorysu byl narušen v 70-tých letech minulého století demolicemi dvou nárožních objektů z 

důvodu zlepšení průjezdnosti silnice I/11. Do roku 2008 byla tato komunikace hlavní 

dopravní tepnou (velmi zatíženou kamionovou dopravou) ve směru na Slovensko. V roce 

2008 byl uveden do provozu obchvat Jablunkova, čímž si historické jádro obce velmi 

oddechlo. Náměstí je lemováno z velké části původní měšťanskou zástavbou, která prošla již 

řadou přestaveb. Farní kostel v přímé blízkosti náměstí a areál kláštera Alžbětinek společně s 

kostelem z 19. století (severně od centra) dotváří charakter tohoto sídla. Ve 30-tých letech 

minulého století bylo ve městě zřízeno plicní sanatorium s hodnotným parkem - arboretum. 

Hodnoty historického centra města jsou z velké části potlačovány novou obytnou panelovou 

výstavbou v jeho těsné blízkosti a již zmiňovanou pořád velmi frekventovanou silnici II/474.  

3.1.3 Významná stavební dominanta  

Významné stavební dominanty Jablunkova:  

- kostel Božího Těla s věží  

- budova radnice  

- areál kláštera Alžbětinek (domov důchodců) na návrší na ulici Bezručově  
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3.2 BYDLENÍ 

3.2.1 Trvale obydlené byty - spádový obvod města Jablunkov 

 

celkem  celkem  změna byty  v rodinných 

domech  

nové byty 2001-2007  odpad 2001-07  

1991  2001  1991-2001  2001  % celkem  1000ob/rok  odhad  

1794  1879  105%  968  52%  91  2,19  39  

(Tab.2 – Bydlení v Jablunkově) 

Ve výhledu, při stagnaci počtu obyvatel, je celkově v území celého spádového obvodu města 

Jablunkova možno uvažovat s potřebou cca 60-70 nových bytů ročně. Realizace tohoto počtu 

nového obydlí je na úrovni potřebné bytové výstavby pro tento region.  

Z hlediska potřeby ploch je možno očekávat, že u části nových bytů (cca 1/4 bytů v 

rodinných domcích a cca 5-10% bytů v bytových domech) lze jejich získání očekávat mimo 

plochy vymezené v rámci územních plánů, tj. bez nároku na nové plochy s inženýrskými 

sítěmi [6]. 

V Jablunkově, podobně jako v ostatních sídlech České republiky, existuje možnost 

získání nových bytů intenzifikací již stávajících obytných ploch (nadstavby, vestavby, 

přístavby, změny využití území nebo stavby, zahuštěním současné zástavby aj.).  

Na druhé straně převis nabídky nových ploch pro bytovou výstavbu ve výši 50-100% 

je žádoucí, neboť brzdí růst cen pozemků v řešeném území nad obvyklou úroveň a přispívá k 

optimálnímu fungování trhu s pozemky pro bydlení v obcích [6]. 

Z hlediska urbanistické ekonomie je žádoucí přednostní využití proluk v zástavbě, 

částečně připravených ploch (např. jednostranně obestavěných komunikací). V úvahu je 

potřeba brát skutečnost, že průměrné náklady infrastrukturní přípravy stavebních pozemků 

jsou 500-1000 Kč/m2, tj, velmi vysoké, v mnoha obcích výrazně vyšší než tržní ceny 

stavebních pozemků (na Jablunkovsku cca 150-600 Kč/m2). Z hlediska nákladů je nejdražší 

položkou řešení dopravy, často tvoří i více než 1/3 nákladů, následuje kanalizace (cca 25-30% 

nákladů), náklady na plynofikaci a elektrifikaci území jsou již výrazně nižší, cca 10-15% z 

nákladů) [6]. 
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3.2.2  Sociodemografické podmínky – Bydlení a bytový fond - SWOT ANALÝZA 

 

SILNÉ STRÁNKY  

• Velmi příznivý kvantitativní vývoj bydlení v období 1991-2001 a nadprůměrná 

intenzita nové bytové výstavby v obcích v okolí Jablunkova  

• Značná atraktivita bydlení v Jablunkově a nejbližším okolí  

 

SLABÉ STRÁNKY  

• Omezená nabídka disponibilních připravených stavebních pozemků  

• Problématika bydlení na panelových sídlištích v Jablunkově  

• Rozptýlená zástavba zvyšuje náklady na přípravu a údržbu území  

 

PŘÍLEŽITOSTI  

• Zvýšení atraktivity bydlení 

• Posílení přiměřené nabídky ploch pro bydlení  

• Značný potenciál druhého bydlení a možnosti transformace na rekreační bydlení, 

zejména v rekreačně atraktivních oblastech  

 

HROZBY  

• Neřešení problémů spojených se stárnutím obyvatel, jejich potřebami v oblasti bydlení  

• Extenzivní a z hlediska lokalizace nevhodné posilování výrobních, dopravních, ale i 

obslužných funkcí obcí, s negativními dopady zejména na atraktivitu bydlení  

• Chybějící technická infrastruktura a příprava pozemků pro bydlení  

• Dlouhodobé neřešení problémů sídlišť v Jablunkově  
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3.3  OBČANSKÁ VYBAVENOST 

 

3.3.1 Plochy občanského vybavení (OV)  

Rozsah zařízení občanské vybavenosti v Jablunkově odpovídá velikosti města. Většina tohoto 

zařízení je lokalizována v centrální části městské zástavby. 

 

Mezi samostatné areály nebo větší plochy OV patří:  

-   areál základní školy  

- areál plicního sanatoria Jablunkov (odborného léčebného ústavu (OLÚ) tuberkulózy a 

respiračních nemocí (TRN))  

-  areál Domova sv. Alžběty – konvent sester Alžbětinek (domova důchodců)  

-  areál základní školy  

-  areál bývalé základní školy a mateřské školy na Bezručově ul. (denního stacionáře pro 

postiženou mládež)  

-  areál koupaliště „Amerika“  

-  areál letního tábora „Vojtěchov“  

Školství  

-  MŠ Jablunkov, Školní 800  

-  MŠ Jablunkov-Przedszkole, Školní 800 

-  ZŠ Jablunkov, Lesní 190   

-  ZŠ H.Sienkiewicze s pjv., Školní 438  

-  ZŠ Jablunkov, Lesní 190 speciální škola  

- SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416  

Kultura a osvěta  

-  Jablunkovské informační centrum, Dukelská 600  

-  Kino Mír  

-  Knihovna, Školní 389  

-  Muzeum Těšínska – výstavní síň, náměstí  

-  Dům dětí a mládeže, Dukelská 145  

-  Základní umělecká škola, Mariánské nám.1  

-  Farnost římskokatolická + farní kostel, nádražní 39  
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-  Kostel sester Alžbětinek  

Tělovýchova a sport  

-  Areál Ameryka – letní koupaliště, lanové centrum, greengolf, hřiště s umělým 

povrchem, bowling  

Zdravotnictví  

-  LDN – Sanatorium Jablunkov - Speciální léčebny – Sanatorium Jablunkov – TBC a 

TRN  

-  Poliklinika Jablunkov  

-  Interní stacionář Podlesí a.s., Bukovecká 106  

-  Záchranná služba – výjezdová skupina  

-  Plošně nespecifikováno  

o detašovaná pracoviště odborných specialistů  

o lékařů všeobecní, internisté, děti a dorost   

o psychologie, logopedie  

o rehabilitace  

o domácí zdravotní péče (3 sestry)  

o stomatologická laboratoř  

o lékárna 3x  

 

Sociální péče  

- Domov sv.Alžběty – 78 míst, viz Konvent sester Alžbětinek  

-  Charita Jablunkov, Bezručova 130 – Denní stacionář pro mladé lidi se zdravotním 

postižením  

Nevýrobní služby  

-  Hřbitov  

-  Požární zbrojnice  

-  Pošta  

Správa, řízení  

-  Městský úřad Jablunkov  

-  Městská policie, Dukelská 144  

-  Policie České republiky, Nádražní 202  
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Rozložení základní OV nabízí městu možnost dalšího rozvoje. Důležitou pro neustálý vývoj 

veřejných služeb, kulturního a společenského života je síť základních škol (soudržnost 

obyvatel obce díky akcím různého typu).  

V současnosti probíhá pokles počtu dětí s povinnou školní docházkou, především žáků 

základních škol. V případě mateřských škol se naopak setkáváme s opačným trendem. Situace 

ve školství by do budoucna neměla ovlivnit potřebu vymezení nových ploch pro tato zařízení. 

V Jablunkově jsou v provozu dvě mateřské školy: 

- MŠ Jablunkov v ulici Školní s kapacitou 176 dětí,  

- Przedszkole Jablunkov (polská MŠ)  s kapacitou 80 dětí,   

dvě základní školy, jedná pomocná škola: 

-      ZŠ Jablunkov v ulici Lesní s kapacitou 1032 žáků, 

-      ZŠ H. Sienkiewicza s polským jazykem vyučovacím v ulici Školní s kapacitou  

346 žáků 

-      ZŠ Jablunkov – pomocná škola v ulici Lesní s kapacitou 20 žáků. 

a jedná střední/odborná škola: 

-     SOŠ a SOÚ podnikání a služeb s kapacitou 440+240 studentů 

 

3.3.2  Sociodemografické podmínky – Občanská vybavenost - SWOT ANALÝZA 

 

SILNÉ STRÁNKY  

• Velmi dobrá vybavenost školami, zdravotnickým zařízením i poštou 

• Dobrá vybavenost komerční/obchodní  

• Dobrá vybavenost regionu ve vztahu k tradičním kulturně společenským aktivitám 

• Sportovně-rekreační potenciál území  

• Dobrá dostupnost regionu ze spádové oblasti – Ostravsko, Karvinsko, Slovensko, 

Polsko  

 

SLABÉ STRÁNKY  

• Nedostatečná vybavenost menších, okrajových části města způsobená nízkou 

rentabilitou provozu  

• Poměrně značná centralizace vybavenosti v Jablunkově 

• Nepříznivá sociodemografická struktura s přímým vlivem na vybrané typy občanské 

vybavenosti  



 
 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI  

• Dobrá základní občanská vybavenost umož

• Možné využití naddimenzovaných nebo uvoln

pro jiné účely 

• Podpora občanské vybavenosti zam

území – turistika, agroturistika, sportovn

 

HROZBY  

• Rušení škol v důsledku klesajícího po

v okrajových částech Jablunkova se sníženou úrovní dopravní dostupnosti 

• Možné omezování provozu za ú

zařízení zejména v okrajových 

dostupnosti  

• Možné rušení pošt zejména z d

občanské vybavenosti v d

aktivit  

• Striktní přístupy v ochran

rozvoj aktivit 

(Obr. 2 -  Návaznost řešeného území na okolí
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čanská vybavenost umožňuje stěhování z centra na okraje m

Možné využití naddimenzovaných nebo uvolněných objektů občanské vybavenost

anské vybavenosti zaměřená na nové a perspektivní způ

turistika, agroturistika, sportovně rekreační aktivity, tradiční kulturní aktivity 

ůsledku klesajícího počtu dětské populace je h

ástech Jablunkova se sníženou úrovní dopravní dostupnosti 

Možné omezování provozu za účelem jejich optimalizace je hrozbou 

okrajových částech Jablunkova se sníženou úrovní dopravní 

Možné rušení pošt zejména z důvodu jejich optimalizace a komer

anské vybavenosti v důsledku odlivu obyvatelstva, nízké kupní síly a sezónnosti 

ístupy v ochraně přírody a krajiny a kulturního dědictví omezující ja

ešeného území na okolí) 

Diplomová práce 

centra na okraje měst  

čanské vybavenosti 

ená na nové a perspektivní způsoby využití 

ní aktivity, tradiční kulturní aktivity  

tské populace je hrozbou především 

ástech Jablunkova se sníženou úrovní dopravní dostupnosti  

elem jejich optimalizace je hrozbou pro zdravotnická 

ástech Jablunkova se sníženou úrovní dopravní 

vodu jejich optimalizace a komerčních zařízení 

sledku odlivu obyvatelstva, nízké kupní síly a sezónnosti 

dictví omezující jakýkoliv 
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3.4  VYBAVENOST MĚSTA JABLUNKOV - TECHNICKÁ 

INFRASTRUKTURA 

 

vybavenost obce obydlené byty (napojení na sítě, kvalita) 

plyn  vodovod  kanalizace  plyn  vodovod  ú. topení  kanalizace  panel  

2007  2007  2007  2001  2001  2001  2001  2001  

ano  ano  ano  43%  99%  93%  63%  29%  

(Tab. 3 -  Vybavenost města Jablunkov technickou infrastrukturou) 

3.4.1 Plochy výroby  

-  Bývalý areál živočišné výroby   

areál je dnes v soukromém vlastnictví,  součásti areálu je kravín a jezdecký klub Beskyd 

-  Paní Sztefková Renata  

kontrolované ekologické zemědělství - chov skotu, areál provozovány soukromou osobou, 

nachází se nad areálem kláštera Alžbětinek  

 

3.4.2  Lesní hospodářství  

Převážnou část lesních pozemků ve městě Jablunkov spravují Lesy ČR Hradec Králové s.p. – 

Lesní správa Jablunkov. Lesy představují 1512 ha (tj. cca 14,3 %) z celkové rozlohy 

Správního Obvodu Jablunkov.  

 

3.4.3 Průmyslová výroba a výrobní služby  

Mezi největší výrobní areály v Jablunkově můžeme započítat:  

-  bývalý závod KOH-I-NOOR (později ETA Hlinsko), kde dneska sídlí několik 

provozovatelů zaměřených především na strojírenskou výrobu: 

o LOUČKA – OLZA (automobilové příslušenství)  

o TEVO,s.r.o. a LEXONA, s.r.o. (strojírenství)  

o ALVEUS CZ, s.r.o. (obchod, služby)  

o Lešek Branc (truhlářství) 

o RESA – sanace a rekonstrukce, s.r.o. (stavební činnost).  
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-  areál ČSAD:   

o SGM Route, a.s. 

o SGM Třinec, s.r.o.  

o MARSHAL LOGISTIC, s.r.o. (doprava, obchod).  

-   bývalý areál Lesního závodu Jablunkov u odbočky na Lyski: 

o SPEDOMAT, s.r.o. (doprava, odpady)  

-  bývalý areál Komunálních služeb města Jablunkova:  

o autoservis - M.C.M. AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, s.r.o.,  

o H.E.K. Oknoplast, s.r.o. (výroba oken)  

-  bývalý areál Komunálních služeb města:  

o stolařství za Betou (DREVATYP Szkanderová),  

-  bývalý areál Prefy Olomouc 

o Beta (PREFA W-trading, s.r.o. (stavební prefabrikáty))  

-  bývalé garaže a dílny u odbočky na Radvanov: 

o (SPEDOMAT, s.r.o. (doprava, odpady) 

Drobnější provoz výroby a výrobní služby najdeme roztroušené v městské zástavbě v centru 

města. 
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3.5 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

3.5.1  Pozemní komunikace a významnější obslužná zařízení  

Jablunkovem jsou vedeny silnice:  

• I/11 (Hradec Králové – Šumperk – Bruntál – Opava – Ostrava – Český Těšín – 

Jablunkov – st. hr.), 

• II/474 (Dětmarovice – Třinec – Mosty u Jablunkova – st. hr.) 

• III/01149 (Jablunkov – Písek – Bukovec, st.hr.),  

• III/01150 (Jablunkov – Písečná – Jablunkov), 

• III/01151 (Jablunkov – Dolní Lomná – Horní Lomná),  

Místní komunikace I. třídy  

V Jablunkově se místní komunikace I. třídy nachází na okrají města,  jedná se o I/11 – 

B 75 – hlavní tah ke hranici se Slovenskem.  

Místní komunikace II. třídy  

Mezi místní komunikace II. třídy lze zde zařadit průtahy silnic I. a II. třídy, výjimečně 

III. třídy zastavěným územím obcí a některé významné místní komunikace. V Jablunkově 

nebudou v nejbližší době realizovány úpravy sítě komunikací II. třídy 

Místní komunikace III. třídy  

Obsluhu veškeré zástavby v zastavěném území zajišťuje síť místních komunikací III. 

třídy.  

Místní komunikace IV. třídy  

Místní komunikace IV. třídy v řešeném území představují především komunikace pro 

chodce a cyklisty.  

Účelové komunikace  

Účelové komunikace, ve formě polních a lesních cest, slouží především ke 

zpřístupnění polních, lesních event. soukromých pozemků a navazují na místní komunikace 

event. přímo na silniční komunikace.  
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3.5.2 Železniční doprava a významnější železniční zařízení  

Městem Jablunkov (v sousedství řešených pozemků) je vedena celostátní dvojkolejná 

elektrifikovaná železniční trať č. 320 Bohumín – Čadca (Slovensko), která je součástí III. 

železničního koridoru a také hlavní transevropské železniční magistrály E 40 (Le Havre – 

Paris – Frankfurt – Nűrnberg – Cheb – Plzeň – Praha – Přerov – Dětmarovice – Mosty u 

Jablunkova – Žilina – Košice – Čop – Lvov). Trať je zařazena i do evropské dopravní sítě 

(IV. trans-evropského víceúčelového dopravního koridoru).   

Poloha tohoto koridoru je územně stabilizovaná. V minulých měsících zde byla 

dokončena práce na optimalizaci a celkové modernizaci trati (pro možnost zvýšení traťové 

rychlosti až na 160 km/h, přestavba železničních přejezdů a další) v jejímž rámci zde došlo i k 

lokálním směrovým úpravám trasy a okolí.  

Nejlepší variantou pro řešené území i celkově pro město Jablunkov by bylo zřízení 

nové železniční zastávky v okrajové části města, nazývané Jablunkov-Bělá (v přímé blízkosti 

řešeného území). V této části je vedená stávající železniční trať 320 (jsou zde vedeny 

2koleje). Nejbližší zastávka pro umožnění nástupu a výstupu je v obci Návsí a v 

Bocanovicích. Slabou stránkou tohoto záměru je zásah do stávajícího řešení kolejiště (nově 

upraveného koridoru – optimalizace trati). 

3.5.3 Autobusová doprava 

V Jablunkově a okolí autobusovou dopravu zajišťuje Veolia Transport Morava. Jedná 

se především o linkovou dopravu. V centrum města se nachází autobusové stanoviště, které 

poskytuje spojení Jablunkova s okolními obcemi i se vzdálenějšími městy (i se Slovenskem). 

Hlavním cílem je zajíštění dopravy do Třince (Třineckých železáren), kde pracuje velká část 

obyvatelstva Jablunkovska. 

V blízkosti řešeného území se široko daleko žádná autobusová zastávka nenachází. V 

budoucnu bude třeba tuto situaci vyřešit např. novým dálkovým spojem Jablunkov-

Bocanovice (přes Černé) se zastávkou v blízkosti železniční trati.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

(Obr. 3 -  Autobusová doprava v

3.5.4 Nemotoristická doprava

Cyklostezky, cyklotrasy  

Městem Jablunkov (v přímé blízkostí 

• dálková cyklotrasa č. 56 

Euroregionem Těšínské Slezsko

Kromě oficiálního značení cyklistických tras dle K

„tematickými“, místními nebo dálkov

• cyklotrasa Greenways Krakov 

56, vedenou lokalitou „Za tratí“)

• „Po stopách hutnictví“ (využívající trasu 

• Trojmezí Radegast CykloTrack (využívající z

 

Zmiňované značené cyklotrasy jsou vedeny p

komunikacemi, které tomu však mnohde nejsou p

zastavěném území, chybí vymezené pruhy nebo pásy pro cyklisty a samostatné cyklostezky 

nejsou realizovány. Výjimečně

zde je však problém s vyšší intenzitou dopravy. 
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Autobusová doprava v okolí města Jablunkov s vyznačeným ř

emotoristická doprava 

ímé blízkostí řešeného území) je vedena: 

č. 56 (Bohumín – Bukovec), která je součástí cyklistického okruhu

šínské Slezsko 

ení cyklistických tras dle KČT se můžeme v

nebo dálkovými cyklotrasami: 

cyklotrasa Greenways Krakov – Morava – Vídeň (využívající dálkovou cyklotras

vedenou lokalitou „Za tratí“) 

„Po stopách hutnictví“ (využívající trasu č. 6088)   

Trojmezí Radegast CykloTrack (využívající zčásti cyklotrasu č. 561 a ostatní). 

ené cyklotrasy jsou vedeny především místními

tomu však mnohde nejsou přizpůsobeny. V centru m

chybí vymezené pruhy nebo pásy pro cyklisty a samostatné cyklostezky 

čně se setkáme s cyklotrasami vedenými i po silnicích III. t

vyšší intenzitou dopravy.  

Diplomová práce 

eným řešeným územím) 

ástí cyklistického okruhu 
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 (využívající dálkovou cyklotrasu č. 

. 561 a ostatní).  

místními a účelovými 

centru města, především v 

chybí vymezené pruhy nebo pásy pro cyklisty a samostatné cyklostezky 

i po silnicích III. třídy, 
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3.5.5 Turistické trasy  

Městem Jablunkov (v přímé blízkostí řešeného území) je vedena turistická trasa: 

modrá č. 2283 - (Bahenec, zotavovna TŽ – Kotelnice – Písečná – Jablunkov –                

Bocanovice)  

V k.ú Jablunkov jsou vedeny rovněž i naučné turistické stezky. Jedná se o:  

o Halamovu turistickou a naučno–poznávací stezku vedenou v k.ú. Jablunkov a 

Návsí,  

o Naučnou stezku příroda Jablunkovska, vedenou v k.ú. Jablunkov a částečně 

Písečná u Jablunkova. 

Ve správním obvodu Jablunkova jsou pro zimní turistiku vyznačeny i čtyři lyžařské 

běžecké trasy.  Žádná se však v okolí řešeného území nenachází. 

 

3.5.6 Veřejná dopravní infrastruktura - SWOT ANALÝZA 

 

SILNÉ STRÁNKY  

• Probíhající realizace kapacitního silničního spojení se Slovenskem (silnice I/11) a 

ostatní částí Moravskoslezského kraje  

• Hustá síť cyklistických tras a turisticky značených stezek  

• Přímá vazba správního obvodu Jablunkov na transevropský multimodální koridor sítě 

TEN–T a vnitrostátní koridorové tratě  

 

SLABÉ STRÁNKY  

• Město Jablunkov nemá přímou návaznost na kapacitní železniční spojení s okolními 

sídelními útvary a Slovenskem prostřednictvím celostátní železniční trati ČD č. 320  

• Složité terénní a technické podmínky pro realizaci nových tras dopravní infrastruktury  

• Špatný technický stav silničních komunikací, zejména silnic III. třídy  

• Špatný technický stav některých místních komunikací  

• Nedostatečná parkovací a odstavná kapacita  

• Nedostatečné využívání železnice v systému kombinované osobní a nákladní 

železniční dopravy  
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• Dosud nepřipravená dostatečná cyklistická infrastruktura, většina úseků je vedena 

společně s motorovou dopravou bez zásadnější vzájemné segregace  

 

PŘÍLEŽITOSTÍ  

• Realizací úprav cyklistických tras, cyklostezek, turistických a naučných stezek a 

lyžařských běžeckých tratí se zvýší atraktivita oblasti z hlediska cestovního ruchu  

• Realizace dostatečných parkovacích kapacit  

• Převedení vyšších přepravních objemů ze silnice na železnici a začlenění železnice do  

systému kombinované dopravy, nabídka ekologicky šetrné formy přepravy osob i  

nákladů – snížení ekologické zátěže území  

 

HROZBY  

• Technický stav silničních a místních komunikací nebude zlepšován a obnovován  

• Enormní nárůst intenzity silniční dopravy, zvláště pak dálkové tranzitní  

• Zvyšující se tlak na kapacitu dálniční a silniční infrastruktury   

• Omezená prostorová flexibilita je překážkou zásadnějšího převedení nákladu na 

železnici a příčinou její malé atraktivity pro podnikatelské aktivity  

• Nevyhovující technická úroveň infrastruktury, nedostatečná kvalita služeb, nepříznivá 

cenová politika železniční přepravy – snížení konkurenceschopnosti a možnosti 

výraznějšího převedení přepravních výkonů na železnici  

• Nedostatečná segregace cyklistické dopravy zvýšené riziko střetů, nedostatek 

souvisejících služeb a vybavenosti - nízká atraktivita a omezené využívání 
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3.6  VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A LIMITY ÚZEMÍ 

 

3.6.1 Veřejná infrastruktura - vodní hospodářství  

 

3.6.1.1  Zásobování vodou  

Vodovodní síť řešeného území je napojena pouze na místní zdroje pitné vody. Pro potřeby 

skupinového vodovodu město Jablunkov využívá několik místních jímacích zdrojů podzemní 

i povrchové vody (Kotelnice, Radvanov, Rohovec, Kostkov a Dolní Lomná). Menší vodní 

zdroje mimo dosah zdrojů skupinového vodovodu jsou řešeny vybudovanými vlastními 

vodojemy dle potřeby.  

Střed města je zásobován hlavním zemním vodojemem Alžbetinky. Voda do 

vodojemů Alžbetinky je akumulována z jímacích území Kotelnice a Radvanov a také z 

Rohovce a Kostkova.  

V celém zastavěném území města je veřejný vodovod. Vodovodní síť má celkovou 

délku cca 45 368 m o profilech DN 50 – DN 300. Na veřejný vodovod (SmVaK) je napojeno 

zhruba 73 % obyvatel  a  na „městský“ vodovod cca 18 % obyvatel.  Průměrná domácnost 

spotřebuje 66 l/os/den. Kapacita stávajícího systému zásobování pitnou vodou je vyhovující i 

výhledově do budoucna. Vodovodní síť bude však rozšířena do lokalit určených pro novou 

zástavbu. Předpokládá se také s postupnou rekonstrukcí nevyhovujících úseků stávající 

rozvodné sítě. 

 

3.6.1.2. Odkanalizování a likvidace odpadních vod  

Odpadní vody z Jablunkova a Návsí jsou odváděny jednotnou stokovou sítí na mechanicko – 

biologickou čistírnu odpadních vod (ČOV) patřící SmVaK,, která je situována v k.ú. Návsí. 

V současnosti je ČOV kapacitně i efektivně vyhovující. V okrajových částech města likvidace 

odpadních vod z jednotlivých objektů se provádí přímo u zdroje vzniku. Zde se splaškové 

odpadní vody převážně akumulují v septicích či žumpách s přepady, kterými odpadní vody 

odtékají spolu s ostatními vodami do místního toku Olše. 

 

3.6.1.3  Vodní toky, vodní plochy  

Řešené území náleží do hlavního povodí řeky Odry, do úmoří Baltského, jehož základní 

povodí tvoří řeka Olše s přítoky. Mezi nejvýznamnější lze zařadit Lomnou.  
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Pro významné vodní toky je stanoveno záplavové území (odpovídající průtoku Q100) 

včetně vymezených aktivních zón. Dle Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. je Olše horní, včetně 

přítoků na území Jablunkova zařazena pod číslem 205L mezi lososové typy vod. Dle 

Vyhlášky MZd 470/2001 Sb. je řeka Olše a Lomná zařazena mezi významné vodní toky. [6] 

 

3.6.2 Veřejná infrastruktura - energetika  

3.6.2.1  Zásobování elektrickou energií  

V Jablunkově je provozováno nadzemní vedení nadřazené přenosové soustavy VVN 400 kV 

(ČEPS, a.s.), nadzemní vedení distribuční soustavy VVN 110 kV (ČEZ Distribuce, a.s.) a 

nadzemní i podzemní vedení distribuční soustavy VN 22 kV (ČEZ Distribuce, a.s.). 

Město Jablunkov je zásobováno elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, linek 

VN 08 a 208 napojených z TS 110/22 kV Jablunkov. Hlavní linka VN 208 je po jižní okraj 

Jablunkova (i řešeným územím) provedena v dimenzi 3 x 120 AlFe, kde je propojena s linkou 

VN 206, která zajišťuje záložní napojení. 

 

3.6.2.2  Zásobování plynem  

VTL plynovody - Do západní části Jablunkova zasahuje VTL plynovod DN 200, (PN 

40 Třinec – Jablunkov 622 079), který napojuje regulační stanici plynu RS VTL/STL 

Bocanovice (62 170), situovanou na k.ú Jablunkov.  

Místní plynovodní síť - V současné době je město Jablunkov plošně plynofikováno 

středotlakým rozvodem plynu, který je zásobován z regulační stanice VTL/STL Jablunkov 

(62 152).  

 

3.6.3 Veřejná infrastruktura - spoje 

Správním obvodem ORP Jablunkov jsou vedeny dálkové optické kabely přenosové sítě 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. 

 

3.6.4 Limity území 

3.6.4.1  Vzdálenost 50 m od okraje lesa  

Rozhodnutí o umístění stavby a o využití území ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních 

pozemků lze vydat pouze se souhlasem příslušného orgánu správy lesů. 
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 3.6.4.2 Ochranná pásma technologických objektů zásobování vodou  

Zákon o vodovodech a kanalizacích vymezuje ochranná pásma vodovodních řadů a 

kanalizačních stok. Pro potrubí do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce, pro potrubí větší 

než DN 500 je to 2,5 m.  

 

3.6.4.3  Ochranná pásma technol. objektů odvádění a čištění odpadních vod  

Ochranná pásma kanalizačních řadů jsou dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích stanovena na 1,5 m/2,5 m (do DN 500 včetně/nad DN 500) od vnějšího líce 

potrubí. 

 

3.6.4.4  Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného 

pásma 

Ochranná pásma (OP) elektrických vedení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 sb. 

(Energetický zákon a jeho změna). Ochranné pásmo nadzemních vedení je vymezeno 

svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené 

kolmo na vedení na jeho obě strany: 

- u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m (25 m)  

- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m (20m)  

- u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně  - vodiče bez izolace 7 m (10 m) 

- vodiče s izolací základní 2 m  

- závěsná kabelová vedení 1 m  

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně je stanoveno na 

1 m po obou stranách krajního kabelu. 

 

3.6.4.5  Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma  

Bezpečnostní pásma a ochranná pásma plynovodu jsou stanovena zákonem č. 458/2000 sb. 

(Energetický zákon a jeho změna).  

Bezpečnostním a ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor 

vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti na obě strany od jeho 

půdorysu:       BP     OP  

VTL plynovod nad DN 250    40 m     4m  

VTL plynovod do DN 250     20 m     4m  

VTL plynovod do DN 100     15 m     4m  

STL a NTL plynovody     -     1m  
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3.6.4.6  Komunikační vedení včetně ochranného pásma  

Ochranné pásmo u podzemních komunikačních vedení je vymezeno zákonem č. 127/2005 

Sb., § 102 o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů na 1,5 m od krajního 

vedení.  

 

3.6.4.7  Stavby kolejové  

Jedná se o železniční trať č. 320 Bohumín – Mosty u Jablunkova – st. hranice SR. 

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy 60 m od osy krajní koleje, 

ale nejméně 30 m od hranic obvodu dráhy u drah celostátních a regionálních.  

Poloha koridoru je územně stabilizovaná. V minulých měsících zde byla dokončena 

práce na optimalizaci a celkové modernizaci trati (pro možnost zvýšení traťové rychlosti až na 

160 km/h, přestavba železničních přejezdů a další) v jejímž rámci zde došlo i k lokálním 

směrovým úpravám trasy a okolí. Tím se zvýšilo ochranné pásmo z 60m na 100m.  Z důvodu 

zřízení protihlukových stěn, výškového rozdílu mezi řešeným územím a vedením tratě, a také 

bohatým pásem zeleně, bude ochranné pásmo 60m dostačující.  

 

3.6.4.8  Významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou 

položkou  

V řešené lokalitě se žádny významný krajinný prvek nenachází.  

 

3.6.4.9  Chráněná krajinná oblast včetně zón - CHKO Beskydy  

Řešené území se v CHKO Beskydy nenachází. 
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4. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ – STÁVAJÍCÍ STAVA NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

4.1   LOKALIZACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – ŠIRŠÍ VZTAHY 

Řešené území se nachází takzvaně „Za tratí“ v městské části Černé. Je situováno 

v severozápadní části města Jablunkova, které se nachází přímo u hranice s obcí Návsí.  

V nově řešeném územním plánu Jablunkova je tato plocha vedena jako plocha určena pro 

individuální bydlení v rodinných domech (Z 21 a Z 22), jejíž výměra je 14,71ha. Jedná se o 

50 parcel. Vlastnické právo ve 45 případech patří fyzickým osobám (resp. stát má minimální 

podíl), 2 parcely patří zcela státu a vlastníkem zbylých 3 parcel je město Jablunkov. 

 

Č. PLOCHY TYP PLOCHY S ROZDÍLNÝM VYUŽITÍM ÚZEMÍ  VÝMĚRA (ha) 

Z 21 BI – bydlení - v rodinných domech - (městské a příměstské) 8,34 

Z 22 BI – bydlení - v rodinných domech - (městské a příměstské) 6,37 

(Tab. 4 -  Možné využití řešených ploch dle ÚP) 

Jelikož v průběhu zpracování této diplomové práce se Územní plán města Jablunkov 

teprve projednával, zadání vycházelo z požadavků zadavatele. 

 Řešené území je svou polohou  na okraji města „separováno“ od stávající občanské 

vybavenosti a dopravy v centru města. V důsledku toho vznikl návrh na zřízení nové 

autobusové zástavky, malé prodejny a restauračního zařízení. Tyto požadavky byly 

konkretizovány v koncové fázi zpracování této diplomové práce, proto jako referenční 

stavby (pro studii vybraných objektů) jsou uváděny pouze rodinné domy (viz. technická 

zpráva řešeného objektu – bod č. 6 toho textu a patřičná výkresová část).   

 V současném stavu se v blízkosti řešeného území nenachází žádná prodejna zboží 

denní potřeby ani restaurační zařízení (viz.  výkres č. 3). Většina občanské vybavenosti tohoto 

typu je situována v blízkosti náměstí. V městské části Běla (východně od řešeného území, za 

železniční trati) se nachází hospodské zařízení „Vojtěchov“ a restaurace „Bělá“. Záměr 

umístnění restauračního zařízení na řešeném území vychází z požadavků místní samosprávy. 

Nejbližší prodejna denní potřeby se nachází na náměstí (vzdálenost cca 1km), proto umístnění 

prodejny na řešeném území byla z hlediska docházkové vzdálenosti nutnost.  

Terén této lokality je mírně svažitý (stoupání ve směru na jihozápad).  Z jihovýchodní 

části je území lemováno železniční trati č. 332, ze severovýchodu místní komunikací (směr 

Návsí a Bocanovice). Severní část hraničí s pozemky s trvalým travním porostem, které už 
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patří do katastrálního území Návsí. Součástí řešeného území je malá zahrádkářská osada, se 

kterou se dle ÚP Jablunkov nepočítá. Předpokládá se s přestavbou zahrádkářských domků na 

rodinné domky, aby tato lokalita působila zceleně. Konkrétní řešení je zpracováno dále 

v tomto textu. 

 

4.2 ŘEŠENÍ DOPRAVY (výkres. č. 4, 10) 

V dané lokalitě je závažným problémem doprava. V blízkostí řešeného území se široko 

daleko žádná autobusová zastávka nenachází. V budoucnu bude třeba tuto situaci vyřešit např. 

novým dálkovým spojem Jablunkov-Bocanovice (přes Černé) se zastávkou v blízkosti 

železniční tratě.  Pro řešení dálkové dopravy v daném území i celkově by pro město 

Jablunkov nejlepší variantou bylo zřízení nové železniční zastávky v okrajové části města, 

nazývané Jablunkov-Bělá (v přímé blízkosti řešeného území). V této části je vedena stávající 

železniční trať 320 (jsou zde vedeny 2koleje). Nejbližší zastávka pro umožnění nástupu a 

výstupu je v obci Návsí a v Bocanovicích. Slabou stránkou tohoto záměru je zásah do 

stávajícího řešení kolejiště (nově upraveného koridoru – optimalizace trati).  Tato varianta 

byla v minulosti ve městě projednávána, úspěch však neměla. V těsné blízkosti řešeného 

území je vedena dálková cyklotrasa č. 56 (Bohumín – Bukovec), která je součástí 

cyklistického okruhu Euroregionem Těšínské Slezsko. 

 

4.3 ZÁSOBOVÁNÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTUROU (v. č. 3, 11, 12.) 

V současnosti řešeným územím prochází stávající vodovod DN 100, ten je kapacitně 

nevyhovující a proto bude zrušen. Zásobování vodou pro řešenou lokalitu se proto nově 

navrhuje na stávající vodovodní řád DN 100 v ulici Bělá. Zásobování pro cca 340 lidí 

(zastavitelná plocha pro nízkopodlažní bydlení) se napojí na zdroje skupinového vodovodu 

Jablunkov, prostřednictvím stávající vodovodní sítě Jablunkova.  

Likvidace odpadních vod bude řešena novou splaškovou kanalizací do nově 

vybudované lokální ČOV s odvedením upravené vody do toku Olše. V současné době je 

odpadní voda na řešeném území likvidována lokálně (na pozemcích uživatelů). Srážková 

voda bude odváděna novou dešťovou kanalizací do místního toku.  

Celá řešená lokalita bude zásobována plynem novým plynovodním řádem PE 110. 

Nyní se plynovod na území nevyskytuje, stávající řád je ukončen v blízkosti řešeného území.  
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Dodávku elektrické energie poskytne nový transformátor zásobovaný elektrickou 

energií z rozvodné soustavy 22 kV, linky VN 208 a celá síť NN vedení. Stávající vzdušné 

vedení nn bude zrušeno a nahrazeno zemními vodiči nn. 

 

4.4 POPIS KLIDOVÝCH ZÓN (výkres. č. 9) 

Jelikož celý záměr bude realizován na „zelené louce“, bude nutná současně s 

 výstavbou nových objektů, komunikací a síti výsadba nové zeleně – především v centrální 

části lokality, kde vznikne klidová (sportovně-rekreační) zóna.   

V přímé blízkosti nové prodejny, v severozápadní části řešeného pozemku vznikne malý 

„parčík“ – pás zeleně spojující prodejnu a autobusovou zastávku s centrální části území.  Zde 

bude navržena nižší i vysoká zeleň s ohledem na vzdušné vedení vn a jeho ochranné pásmo. 

Vše bude doplněno patřičným mobiliářem, jako jsou lavičky, odpadkové koše a stojany na 

kola. V centrální části území vznikne již zmiňována rekreační zóna se 2 víceúčelovými a 

s několika dětskými hřišti (pískoviště, prolézačky, skluzavky, houpačky, provazové atrakce). 

Rovněž zde nebude chybět nová zeleň, lavičky, ani odpadkové koše. V západní části řešeného 

území u malého parkoviště je také navrženo místo pro odpočinek s různorodou zelení, s 

lavičkami a pískovištěm.  Chodníčky v celém řešeném návrhu jsou ze zámkové dlažby. 

Mobiliář (lavičky, dětská hřiště) z přírodních materiálů.  

Sortiment rostlinného materiálu a mobiliáře bude vycházet z účelně jednoduché 

celkové kompozice stavebního návrhu, vč. modelovaného terénu.  

 

4.5 VARIANTY ŘEŠENÍ (výkresy č.7, 8) 

Území řešené lokality je mírně svažité. Dle katastru nemovitostí je součástí pozemku 

50 parcel. Vlastnické právo ve 45 případech patří fyzickým osobám, 2 parcely patří státu a 

vlastníkem zbylých 3 parcel je město Jablunkov. Hranice parcel, na žádost stavebního úřadu 

města Jablunkov, budou pro tuto územní studií ve většině případů ponechány. Větší parcely 

budou rozděleny do menších celků. 

Celková výměra všech řešených pozemků je 14,71ha. Součástí území je zahrádkářská 

osada, skládající se z 21 pozemků. V jednom zpracovaném návrhu se s existencí zahrádkářské 

osady do budoucna počítá, ve druhém je zrušena. Tím se předpokládá přestavba 

zahrádkářských domků na rodinné domky, aby tato lokalita působila zceleně. Záměrem 
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ponechaní zahrádkářské osady (ve variantě č.1) je dobrý stávající stav zahrádkářských domků. 

Ve většině případů se jedná o nové zděné objekty ve velmi dobrém stavu, jejichž demolice by 

byla velkou ztrátou pro současné uživatelé. Součástí zahrádkářské osady jsou dva rodinné 

domky, které jsou v územním plánu města vynechány z plochy určené pro výstavbu nové 

rodinné zástavby. Proto je v obou variantách na jejich existenci brán zřetel. Třetí objekt 

stávajícího rodinného domku, který není ve variantách řešen, je situován v severovýchodní  

části území. 

Lokalita bude řešena jako obytná zóna s hlavní komunikací probíhající podélně skrz 

území. Většina komunikací bude vedena jako jednosměrná. U komunikací s předpokládaným 

větším provozem budou zřízeny chodníky. Pro zajištění dopravního spojení s centrem města 

Jablunkov je navržena nová autobusová zastávka u „vstupní“ severovýchodní části území. 

Zde je také navrženo parkoviště a malá prodejna se základním zbožím denní potřeby s malým 

parčíkem. V středové části pozemku se bude nacházet centrální sportovně-rekreační zóna. 

Bude to centrum odpočinku, zábavy a místo setkání místních obyvatel. Bude řešeno tak, aby 

vyhovovalo a splnilo očekávání občanů všech věkových kategorií. Budou zde zřízena dvě 

víceúčelová hřiště, „hřišťátka“ pro děti (2-6let) a (6-12) s příslušným mobiliářem pro 

odpočinek a relaxaci. V severní části řešeného území bude zřízeno malé stravovací zařízení, 

místo pro setkání a posezení místních obyvatel (s malým parkovištěm) a také jedno „dětské 

centrum“ rovněž s několika parkovacími stání.         

 Plochy pro bydlení v této lokalitě jsou řešeny jako různě velké pozemky v závislosti 

na potřebách uživatelů. Předpokládá se s řádovou výstavbou, 2 dvojdomky a 71 

individuálními samostatnými rodinnými domy.   
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

  

5.1 ÚVODNÍ ÚDAJE 

Název stavby   : Územní studie lokality Černé ve městě Jablunkově 

Místo stavby   : k.ú.Jablunkov, č.parc. dle výpisu (příloha č.6) 

Projektant   : Bc. Barbara Rudnik 

Stupeň dokumentace : územní studie 

 

5.2      PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

5.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

5.2.1.1  Poloha v obci 

Navržená plocha pro zástavbu rodinnými domy se nachází v krajní části města Jablunkov, 

v části zvané Černé neboli „Za tratí“. Součástí řešené plochy jsou tři rodinné domy a 

zahrádkářská osada, s jejichž existencí se do budoucna nepočítá. Řešená varianta zastavění a 

využití plochy předpokládá zrušení zahrádek a využití této plochy pro výstavbu nových 

rodinných domů. Řešené území je mírně svažité (s klesáním ve směru severozápad), 

s převažujícím využitím jako travnatá plocha. 

V současné době se v této lokalitě nachází oplocená zahrádkářská osada (pozemky 

jsou v soukromém vlastnictví), součástí tohoto celku jsou dva rodinné domy, které záměr 

vynechává. V severozápadní části pozemku je situován ještě jeden rodinný dům, ten také 

zůstane beze změn.  

Záměr předpokládá zásadní zásah do této lokality, spočívající ve výstavbě nových síti 

komunikací, veřejné infrastruktury, rodinných domů (volně stojících, řádových a dvojdomků) 

a také zázemí pro bydlení místních občanů jako obchod, restaurační zařízení a víceúčelové 

sportovní a relaxační zařízení pro všechny věkové kategorie. Výstavba těchto objektů zvýší 

atraktivnost lokality a umožní široké využití tohoto území. 
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5.2.1.2  Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

Pro výše uvedené pozemky platí územní plán města Jablunkov. ÚP však ještě není v době 

zpracování této diplomové práce schválen, proto zpracování zadání vychází z požadavků 

města, územně analytických podkladů a z návrhu ÚP Jablunkova.  

 

5.2.1.3  Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Všechny řešené pozemky vedené v k.ú. Jablunkov jsou v návrhu ÚP určeny pro individuální 

zástavbu - rodinnými domy městského typu. 

  

5.2.1.4  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vše je zpracováno v souladu se záměry projednávaného ÚP Jablunkova a cíli územního 

plánování 

 

5.2.1.5  Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 

V současné době se na řešeném území nachází stávající vodovod (vlastníkem a 

poskytovatelem je obec Bocanovice) a elektrické vedení (ČEZ). Plynovodní přípojka – 

středotlak (RWE) je ukončena v blízkosti řešeného pozemku. Přístup k nově zřízené obytné 

zóně bude ze stávající místní silnice, která bude pro tento účel patřičně upravena.  

 

Odvádění splaškových vod - odpadní vody z celé řešené lokality budou odváděny do 

nově navržené kanalizace a dále do nové ČOV ve správě města Jablunkov.  

Odvádění dešťových vod – srážkové vody z celé řešené lokality budou odváděny do 

nově navržené kanalizace ve správě města Jablunkov a dále do místního toku Olše přes 

výustní objekt.  

Napojení na vodu - celé řešené území bude napojeno na nově navržený vodovod ve 

správě města Jablunkov, část stávajícího vodovodu ve správě obce Bocanovice bude zrušena. 

Přívod plynu - přípojka plynu k řešené lokalitě je ukončena u hranice řešeného území. 

Napojení nově navržené lokality se provede napojením na plynovodní řád STL LPE D90.  
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Elektro napojení - řešeným územím prochází vzdušné vedení vysokého napětí a stávající 

vzdušné vedení nízkého napětí. Z vedení vysokého napětí bude zřízena nová trafostanice, 

která bude zásobovat nízkým napětím celou lokalitu. Stávající vedení nízkého napětí je 

kapacitně nedostačující a bude zrušeno. Nově vybudovaná síť nn bude řešena zemními 

kabely. 

 

5.2.1.6  Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, 

včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a 

poddolovaných území 

Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl v místě stavby proveden. Řešený 

projekt se nenachází na poddolovaném území 

 

5.2.1.7  Poloha vůči záplavovému území 

Dle územního plánu se stavební pozemky v záplavovém území nenachází. 

 

5.2.1.8  Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Řešené pozemky se nachází v k.ú. Jablunkov (699356), mapový list: 5-6/14. 

parc. číslo druh pozemku výměra [m2] 

1751 trvalý travní porost 414 

1752 trvalý travní porost 205 

1753 trvalý travní porost 221 

1755 zastavěná plocha a nádvoří 45 

1756/1 zahrada 1348 

1756/2 zahrada 767 

1756/3 zahrada 848 

1757/1 zahrada 1423 

1757/2 zahrada 1414 

1757/3 stavba pro rodinnou rekreaci 
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1757/4 zemědělská stavba 

1758/1 ostatní komunikace 338 

1759/1 orná půda 999 

1759/3 orná půda 1095 

1759/5 orná půda 883 

1759/7 orná půda 952 

1759/8 orná půda 1000 

1759/9 orná půda 967 

1759/10 orná půda 961 

1759/11 orná půda 600 

1759/12 orná půda 1008 

1759/13 jiná stavba 

1759/14 orná půda 954 

1759/15 orná půda 669 

1759/16 orná půda 701 

1759/17 orná půda 877 

1759/18 jiná stavba 

1759/19 stavba pro rodinnou rekreaci 

1759/20 zastavěná plocha a nádvoří 39 

1759/21 jiná stavba 

1759/22 stavba pro rodinnou rekreaci 

1762/2 orná půda 801 

1762/3 zahrada 800 

1764/1 orná půda 5804 

1764/2 orná půda 5321 

1764/3 orná půda 1315 

1764/4 orná půda 1886 

1764/5 orná půda 27745 

1764/6 orná půda 2632 
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1764/7 orná půda 6675 

1776/1 trvalý travní porost 374 

1767 trvalý travní porost 440 

1769 orná půda 8528 

1770 orná půda 3820 

1775/1 orná půda 18541 

1775/2 orná půda 15943 

1775/3 orná půda 18108 

1775/4 orná půda 2438 

1775/5 orná půda 1870 

1775/6 orná půda 59 

 

5.2.1.9  Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové trasy 

Po dobu výstavby bude přístup na staveniště z místní silnice v místě navrhovaných 

vjezdů/sjezdů na řešený pozemek. 

 

5.2.1.10 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Voda bude odebírána z nově zřízené vodovodní přípojky.  Elektrická energie bude odebírána 

z nově zřízené trafostanice. Přípojka bude dočasně ukončena ve staveništním elektroměrovém 

rozvaděči. 

 

5.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

5.2.2.1  Účel užívání stavby 

Záměr předpokládá zřízení nové obytné zóny s rodinnými domy pro individuální bydlení, 

s nutným občanským vybavením, dopravní síti a infrastrukturou. Jedná se o devět domů 

v řádové zástavbě v jižní části území, dva dvojdomky v severozápadní části a sedmdesát 

jedna samostatně stojících rodinných domů rozmístěných po celé ploše území. V centrální 

části se nachází relaxační zóna s víceúčelovým využitím pro všechny věkové kategorie. 
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V jižní části, vedle autobusové zastávky, je navržena malá prodejna se zbožím denní potřeby. 

V severozápadní části je situovano malé restaurační zařízení s venkovním posezením.  

V současné době město postrádá lokalitu tohoto typu, proto v nově navrženém ÚP 

Jablunkova je pro takovéto místo prostor. Černé není jediným místem ve městě určeným do 

budoucna pro výstavbu nových rodinných domů. Další takovou lokalitou je např. nevyužité 

území v centrální části města tzv. „Za hřbitovem“, u čerpací stanice v blízkosti zdejšího 

sanatoria.  

 

5.2.2.2  Trvalá nebo dočasná stavba 

Všechny objekty jsou stavbami trvalými. 

 

5.2.2.3  Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Všechny objekty jsou novostavbami. 

 

5.2.2.4  Etapizace výstavby 

Dle druhu řešení výstavby. 

 

5.2.3 Orientační údaje stavby 

 

5.2.3.1  Základní údaje o kapacitě stavby 

Objekty – zděné stavby  

- objekty rodinných domů: 

  - 9 domů v řádové zástavbě (v jižní části území)  

- 2 dvojdomky (v severozápadní části)  

- 71 samostatně stojících rodinných domů  

- 1 objekt prodejny 

- 1 objekt restauračního zařízení 

Objekty – dřevěné stavby  
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- 2 objekty u autobusové zastávky (autobusová čekárna) 

Sportovně- rekreační zóna 

-       2 zpevněné plochy (44x22m),  živičný povrch 

-       hřiště pro děti (pískoviště, klouzačka, houpačky, průlezky)  

-       mobiliář (lavičky, odpadkové koše) 

Parkoviště a chodníky 

Parkoviště: celkově 48 parkovacích stání (z toho 6 míst pro lidi s omezenou 

schopností pohybu) na celé řešené ploše,  

povrch – asfaltová plocha 

 Chodníky:  šířka 1,5m, povrch –  zámková dlažba 

Výpis parkovišť: 

-       u prodejny – 5 parkovacích míst + 1pro lidi s omezenou schopností pohybu 

-       u restauračního zařízení – 5 parkovacích míst + 1pro lidi s omezenou schopností     

          pohybu 

-       u sportovní a rekreační plochy – 7 parkovacích míst + 1pro lidi s omezenou  

                     schopností pohybu 

-       u posezení (východní část) – 7 parkovacích míst + 1pro lidi s omezenou  

schopností pohybu 

-       u stávajícího rodinného domu (centrální část) – 5 parkovacích míst + 1pro lidi  

s omezenou schopností pohybu 

-       u točny (severovýchodní část) – 3 parkovací místa + 1pro lidi s omezenou  

schopností pohybu 

-       podélné u komunikace (severní část) – 4 parkovací místa  

-       podélné u komunikace (centrální část) – 6 parkovacích míst  
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Komunikace  

Nové komunikace (obousměrný provoz, jednosměrný provoz – dle náročnosti zatížení 

dopravou) dle výkresu řešení dopravy. 

Splaškové kanalizace a přípojky 

- Materiál PVC  

- DN 200 – přípojky 300, 400, 500, 600 - řád 

- Nové šachty 

- Nová ČOV 

Dešťová kanalizace a přípojky 

- Materiál PVC  

- DN 200 - přípojky 300, 400, 500, 600, 700 - řád 

- Nové šachty 

- Nový výustní objekt u vodního toku Olše 

Vodovodní řád a přípojky 

- Materiál PVC  

- DN 80, 100 

Vedení nn a přípojky 

- Nová trafostanice 

- Zrušení stávajícího vzdušného vedení nn 

- Nové zemní vedení nn 

Venkovní osvětlení  

- Zemní kabel CYKY 5C+10 

Plynovodní řád a přípojky 

- Předpokládané plynové spotřebiče v objektech – plynový kotel, plynový sporák 

- PE DN 110, přípojky do DN 40 
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5.2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Elektroinstalace 

Přípojky elektro budou provedeny zemními kabely AYKY 120+50 k elektroměrům, jejichž 

umístění se předpokládá na stěnách objektů.  

Návrh trafostanice 

RD – 84 (n) 

standardní rezervovaný příkon pro RD - 25A (Ird) 

koeficient soudobosti b = 0,2 

 proudový odběr pro lokalitu  

RD:  I = n . Ird . b = 84 . 25 . 0,2 = 420A 

  odběr obchodu                             Io = 25A 

odběr restaurace                           Ir = 100A 

celkem                                          I = 545A 

 Příkon pro lokalitu:   P =  376 kW 

 Typová řada transformátorů:   250kVA, 400kVA, 630kVA, 1000kVA 

S ohledem na možnost navýšení odběrů zvolím transfotmátor s rezervou výkonu  

P= 630 kVA 

Vytápění a příprava teple užitkové vody 

Výpočet potřeby plynu 

13.27090086300086150 −
=⋅+⋅=⋅+⋅=⋅=∑ rokmpqpqpqQ tTUVr  

Výpočtové koeficienty: 

216,0
)1686ln(

1

)16ln(

1
1 =

+
=

+
=

p
k  
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640,0
86

11
1,01,02 ===

p
k  

 

13
1max, .4336,20216,01,186 −

=⋅⋅=⋅⋅= hmkQpQ hiTUV  

13
2max, .6,137640,05,286 −

=⋅⋅=⋅⋅= hmkQpQ hit  

13
max,max,max .0336,1586,1374336,20 −

=+=+= hmQQQ tTUV  

Použité symboly a značky: 

rQ   Roční potřeba plynu 

p   Počet bytových jednotek 

TUVq   Roční potřeba plynu na ohřev vody 

tq   Roční potřeba plynu na vytápění 

maxQ   Maximální hodinová potřeba plynu 

vQmax,   Maximální hodinová potřeba plynu na vaření 

TUVQmax,  Maximální hodinová potřeba plynu na ohřev vody 

tQmax,   Maximální hodinová potřeba plynu na vytápění 

hiQ   Příkon spotřebiče 

 

5.2.3.3 Celková spotřeba vody 

Druhy objektů: 

84 rodinných domů (průměrný počet osob 4 /byt)………….….…...150 l/os.d 

OV - 1 restaurační zařízení (průměrný počet osob 20)………..…......80 l/os.d 

(kde je výčep, podávání studených a teplých jídel) 

OV - 1 prodejna (3 zaměstnanci)…………………….……..……......16 l/os.d 

(ostatní prodejny a sběrné služby) 
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Výpočet potřeby pitné vody Qpv 

Qpv = 84.4.150+20.80+3.16= 52 048 l/d= 0,6024 l/s 

1.780725,152048 −
=⋅=⋅= denlkQQ dPm  

Maximální hodinová potřeba 

1
)14( .08433,1

3600

7807205,0

3600

05,0
−

=
⋅

=
⋅

= sl
Q

Q m
H

 

13311
)20( 108975,1.8975,1.3,683178072

24

1,2

24
−−−−

⋅===⋅=⋅= smslhlQ
k

Q m
h

H  

Výpočet průměru potrubí (pro  v = 1,5m.s-1) 

⇒=
⋅

⋅⋅
=

⋅

⋅
=

−

m
v

Q
DN H 04,0

5,1

108975,144 3
)20(

ππ  

Navrhuji DN 80, 100. 

Použité značky a symboly: 

PvQ   Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

mQ   Maximální denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

)14(HQ   Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo ve 14 hodin 

)20(HQ   Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo ve 20 hodin 

DN   Průměr potrubí 

 p  Počet obyvatel 

iq   Specifická potřeba pitné vody 

dk   Koeficient denní nerovnoměrnosti 

hk   Koeficient hodinové nerovnoměrnosti 
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5.2.3.4 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod  

množství splaškových vod 

Výpočet množství splaškových vod Qmaxs 

QmaxS = (Qp/24). kmax = (52 048/24).2,2/3 600 = 1,3253 l/s  

Výpočet množství dešťových vod Qmaxd 

(Předpoklad:  

- Plocha střechy 1 rodinného domu 150m2  

- Plocha střechy prodejny a restauračního zařízení 350m2 

Voda z chodníku bude odvedena do terénu nebo bude chodník vyspádován na přilehlou 

komunikaci a tím bude srážková voda odvedena dešťovou kanalizací.) 

Sstřechy = (84.150)+350+350= 13 300 m2 = 1,33 ha 

Sasfalt = 14 600 m2 = 1,46 ha 

QmaxD = ψ.qs.SS = 0,9.150.1,33+0,8.150.1,46 = 354,75 l/s  

⇒=
⋅

⋅⋅
=

⋅

⋅
=

−

m
v

Q
DN d 548,0

5,1

1075,35444 3
max,

ππ  

Navrhuji DN 700, 600, 500, 400, 300  

Použité značky a symboly: 

sQmax,   Maximální odtok splaškových vod 

dQmax,   Maximální odtok dešťových vod 

pQ
 

 Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

maxk   Koeficient nerovnoměrnosti průtoku pro maximální průtok 

Ψ
 

 Součinitel odtoku 

sq   Intenzita směrodatného deště 
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5.2.3.5  Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 

komunikační sítě 

Nově vybudované objekty budou napojeny na veřejnou komunikační síť.  

 

5.2.3.6  Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

U nově budovaných objektů se nepředpokládá hromadné napojení na vedení elektronického 

komunikačního zařízení.  

 

5.2.3.7    Předpokládané zahájení výstavby  není určeno 

5.2.3.8 Předpokládaná lhůta výstavby  není určena 
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5.3 SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

5.3.1 Popis stavby 

5.3.1.1  Zdůvodnění výběru staveniště 

Výběr pozemku byl podmíněn UP Jablunkov, který toto území vymezuje pro zástavbu 

rodinnými domy. Navržená plocha pro tento záměr se nachází v severozápadní části města 

Jablunkov, v části zvané Černé neboli „Za tratí“. Součástí řešené plochy jsou tři rodinné domy 

a zahrádkářská osada, s jejíž existencí se do budoucna nepočítá. Řešená varianty zastavění a 

využití plochy předpokládá zrušení zahrádek a využití této plochy pro výstavbu nových 

rodinných domů.  

 

5.3.1.2  Zhodnocení staveniště 

Pozemek se nachází u stávající místní silnice, která bude po dobu výstavby patřičně označena 

a upravena. Celé území je mírně svažité (s klesáním ve směru severozápad), s převažujícím 

využitím jako travnatá plocha. 

V současné době se v této lokalitě nachází oplocená zahrádkářská osada (pozemky 

jsou v soukromém vlastnictví), součásti tohoto celku jsou dva rodinné domy, které záměr 

vynechává. V severozápadní části pozemku je situován ještě jeden rodinný dům, ten také 

zůstane beze změn.  

Územím prochází vzdušné vedení vn a stávající vodovod. Ze stávajícího vedení vn 

bude zřízena přípojka s trafostanicí. Stávající vodovod procházející územím bude dle ÚP 

Jablunkov zrušen a bude zřízen nový. Na území bude také zřízen nový kanalizační řád a 

středotlaký plynovod. K nově navrženým objektům budou vybudovány nové přípojky.  

 

5.3.1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Lokalita, ve které má být záměr realizován, se nachází v podhůří Beskyd v severozápadní 

části města Jablunkov. Vše je navrženo s důrazem na jednoduchost a použití tradičních 

materiálů, tak aby vše svým vzhledem splňovalo podmínky pro umístění v této oblasti.  
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5.3.1.4  Zásady technického řešení  

Objekty 

Navržená zástavba lokality se skládá z původních 3 rodinných domů (dva v centrální části, 

jeden na okraji řešeného území), které záměr neřeší, ze 71 rodinných domků, 2 dvojdomků a 

9 domů v řádové zástavbě. V centrální části řešené lokality je navržena sportovně-rekreační 

zóna, v jihovýchodní části malá prodejná se zbožím denní potřeby a v severozápadní části 

restaurační zařízení s venkovním posezením. Součásti zástavby bude nová komunikační síť a 

technická infrastruktura. 

Předpokládá se, že nově zřízené objekty budou zděné, maximálně s jedním nadzemním a 

jedním podzemním podlažím. Na celkové řešení a dokončení objektů bude kladen ráz, aby 

tyto stavby nepůsobily v této beskydské lokalitě násilně. Bude upřednostňováno použití 

přírodních materiálů.    

Sportovně-rekreační zóna 

V centrální části řešeného území se bude nacházet sportovně-rekreační zóna, určená pro 

místní obyvatele i pro „návštěvníky“ této lokality. Bude se jednat o 2 zpevněné plochy 

(44x22m) se živičným povrchem, hřiště pro děti (pískoviště, klouzačka, houpačky, průlezky) 

a příslušný mobiliář (lavičky, odpadkové koše). Celek bude doplněn novou zeleni. Cílem 

bude získání plochy, která bude přístupná a užitečná občanům všech věkových kategorií.  

Parkoviště a chodníky 

Podél komunikací (vyjma obytné zóny) budou zřízeny chodníky šířky 1,5m, 

s rozebíratelným povrchem ze zámkové dlažby. Výškové rozdíly mezi chodníky a 

komunikacemi budou provedeny s předpokládaným využitím těchto ploch imobilními 

občany. Parkoviště budou navazovat na přilehlé komunikace, budou mít asfaltový povrch.  

Splašková kanalizace 

Odpadní vody ze všech objektů budou odváděny přípojkami do místního kanalizačního 

řádu, přes nově vybudované kanalizační šachty, do nové komunální ČOV s odvedením 

upravené vody do toku Olše. Splašková kanalizace bude přednostně vedena pod chodníky 

nebo zelenou plochou s patřičným ochranným pásmem.  Je navržena z trub PVC, dimenze 

300, 400, 500, 600 a přípojky 200.  
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Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z parkovišť, některých zpevněných ploch 

a střech objektů přípojkami do místního kanalizačního řádu, přes nově vybudované 

kanalizační šachty, přes výustní objekt do místního vodního toku Olše. Dešťová kanalizace 

bude přednostně vedena pod chodníky nebo zelenou plochou s patřičným ochranným 

pásmem.  Je navržena z trub PVC, dimenze 300, 400, 500, 600, 700 a přípojky 200.  

Vodovodní řád 

Stávající vodovodní řád bude zrušen a celá lokalita bude napojena na skupinový vodovod 

Jablunkova na stávající vodovodní řád DN 100 v ulici Běla. Nový vodovodní řád bude 

přednostně veden pod chodníky nebo zelenou plochou s patřičným ochranným pásmem. Je 

navržen z trub PVC, dimenze 80, 100. 

Vedení NN  

Nová transformovna 630kVA/35/0,4kV bude prefabrikovana. Návrh bude předpokládat 

možnost zdvojnásobení instalovaného výkonu v případě rozšíření zásobované lokality. Proto 

je třeba uvažovat s prostorovou rezervou v transformovně.  

Trafostanice bude pozemní a bude napojena na stávající nejbližší rozvody VN podzemní 

VN přípojkou. Z trafostanice budou provedeny nové podzemní NN rozvody, které budou 

ukončeny v pojistkových skříních společně s elektroměrovým rozvaděčem v oplocení 

objektů. Cela řešená lokalita bude zásobovaná NN mřížovou soustavou (rozvody budou 

zokruhovány) pro zajištění spolehlivosti dodávky elektrické energie. Stávající nadzemní 

vedení NN bude přeloženo pomocí zemního kabelu NN.  

Plynovodní řád 

Stávající plynovod končí v přímé blízkosti řešeného území. Pro zásobování objektů plynem 

bude zřízen nový plynovodní řád a přípojky. Napojení se provede na středotlaký veřejný 

rozvod zemního plynu ve vlastnictví RWE. Celý nový plynovodní řád bude přednostně veden 

pod chodníky nebo zelenou plochou s patřičným ochranným pásmem.  Potrubí v místě silnice 

bude uloženo do ochranného potrubí s přesahem 1m na obě strany od krajnice vozovky. 

Každá přípojka bude ukončena v pilíři HUP. Dimenze PE DN  110, přípojky do DN 40. 
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5.3.1.5  Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných 

obecných požadavků na výstavbu 

Studie je vypracována dle:  

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.268/2009 Sb - o technických požadavcích 

na stavbu  

NV 361/2007 Sb – podmínky ochrany zdraví při práci 

NV 101/2005 Sb – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Vyhláška MMR 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb  

Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly svou funkčností danému 

provozu. 

 

5.3.1.6 Údaje o současném stavu stávajících staveb 

V jižní části území se nachází stávající zahrádkářská osada. Dle projednávaného ÚP města 

Jablunkov jsou tyto pozemky vedeny jako plocha bydlení individuálního, proto řešená 

varianta s existencí zahrádek nepočítá, předpokládá se jejích likvidace a zřízení na tomto 

místě nových rodinných domů. 

 

5.3.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

5.3.2.1  Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 

Pro účel zpracování územní studie nebyly na řešeném území provedeny žádné průzkumné 

práce. Polohopisné a výškopisné zaměření se doporučuje zpracovat pro další stupeň 

projektové dokumentace.  

Jedním ze vstupních podkladů pro zpracování zadání diplomové práce byla 

fotodokumentace řešené lokality. 
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5.3.2.2  Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených 

výstavbou 

Řešenými pozemky vede vzdušné vedení vn, které dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. 

vyžaduje pro vedení do 35 kV ochranné pásmo 7 m (pro vodiče bez izolace). Stávající a nově 

navržené komunikace, a inženýrské sítě budou vyžadovat svá nová ochranná pásma, které 

záměr předpokládá. 

 

5.3.2.3  Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů 

V jižní části území se nachází stávající zahrádkářská osada. Dle platného ÚP Jablunkov jsou 

tyto pozemky vedeny jako plocha bydlení individuálního, proto řešená varianta s existencí 

zahrádek nepočítá, předpokládá se jejích likvidace a zřízení na tomto místě nových rodinných 

domů. V místě stavby bude dále odstraněna náletová zeleň.  

 

5.3.2.4  Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu 

Některé parcely/pozemky v řešeném území, na kterých se záměr předpokládá, jsou 

v katastrálním území Jablunkov vedeny jako orná půda, dojde tedy k záboru ZPF.  

 

5.3.2.5  Územně technické podmínky dotčeného území a podmínky koordinace 

výstavby 

Pro provádění stavby je vyhrazena plocha cca 15ha na 50 parcelách.  

V první fázi realizace dojde k zaměření a vytýčení nově navržené technické a dopravní 

infrastruktury, a nových hranic pozemků. Dále dojde k výstavbě nových inženýrských síti a 

komunikací.   

Celé staveniště bude označeno z příjezdových a přístupových stran bezpečnostním 

značením, vjezd na staveniště bude označen tabulkou vymezující vjezd pouze vozidlům 

stavby s maximální povolenou rychlostí a zákazem vstupu na staveniště. Bezpečnostní 

značení bude provedeno v souladu s NV č. 11/2002 Sb, ve znění NV č. 405/2004 Sb.  

Výstavba bude probíhat formou generálního dodavatele stavby, jenž bude vybrán na 

základě konkursního řízení. Pro stavbu se počítá pouze s minimálními plochami pro 

skladování. Hlavní objemy materiálů budou přiváženy na stavbu v přesných termínech, 

dohodnutých s dodavatelem stavby.  
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Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (otvory, jámy, nestabilní konstrukce a 

stavební díly) je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo 

vyloučeno. Po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav pracovních ploch i 

přístupových komunikací. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti bude zajištěno 

dostatečné osvětlení.  

  

5.3.2.6  Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací, požadavky na 

venkovní a sadové úpravy 

V místě stavby se před realizací výstavby objektů provede skrývka ornice v nutné mocnosti. 

Část ornice bude uložena na vlastních pozemcích stavitelů a použita k ozelenění a sadovým 

úpravám areálu, část se odveze na určenou skládku. Výkopový materiál bude ukládán na 

pozemcích k tomu určeným a použije se při terénních úpravách – modelace terénu, popř. 

přebytek výkopové zeminy bude odvezen na povolenou skládku.   

 

5.3.3 Základní údaje o provozu 

5.3.3.1  Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

V místě plánované obytné zóny se s těžká výroba nepředpokládá.  

Záměr navrhuje v centrální části území odpočinkový areál, který zvýší atraktivnost lokality a 

umožní jeho široké využití pro sportovní a společenské účely uživatelů všech věkových 

kategorií po celý rok. 

Vzhledem k velké vzdálenosti řešeného území od prodejen se zbožím denní potřeby a 

stravovacích zařízení v centru města záměr navrhuje restauraci s přípravou teplých jídel a 

venkovním posezením, a malou prodejnu se zbožím denní potřeby.  

 

5.3.3.2  Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Předpokládá se, že návštěvnost sportovně-rekreačního centra zóny bude 4-30 hostů/denně 

(sezónně). Restaurační zařízení budou navštěvovat obyvatelé této lokality i návštěvníci 

z okolí. Kapacita restaurace je cca 20-30 hostů. Obchod bude sloužit místním občanům pro 

získání zboží denní potřeby.  
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5.3.3.3  Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace 

s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných 

provozů 

Dopravní obsluha řešeného území bude zajištěna sítí nově navržených ulic doplněných 

zásobovacími komunikacemi. Nejvýznamnější komunikací lokality bude stávající místní 

komunikace, která bude sloužit jako hlavní příjezdový tah ze směru od Jablunkova do 

Bocanovic a také hlavní nově navržená obousměrně průjezdná ulice, která bude vést skrz celé 

řešené území (z jihozápadu na severovýchod). Zbylá větší část nově zřízené dopravní sítě 

bude vzhledem k předpokládané nízké intenzitě dopravy navržena bez chodníků, se smíšeným 

pohybem chodců, cyklistů a automobilů. Nejlepším řešením pro omezení provozu a 

bezpečnost uživatelů této komunikace je její vedení jako obytné zóny. Celá takto řešená síť 

bude plynule napojena na hlavní komunikace s jednosměrným nebo obousměrným provozem.   

Provoz těžké nákladní dopravy (vyjma období realizace) záměr nepředpokládá.   

Základní komunikační kostru bude tvořit již zmíněná komunikace vedená skrz území, 

na niž se kolmo budou napojovat vedlejší sběrné komunikace. Síť bude tedy z větší části 

pravoúhlá. Po celém obvodě (vyjma východní části) bude vedena komunikace uzavíratelná 

území s předpokladem využití dalšího napojení dopravního systému v případě rozvoje této 

lokality v budoucnu.  

Jelikož se jedná o klidnou lokalitu (místní silnice), je předpokládán integrovaný 

provoz cyklistické dopravy s automobilovou. V řešeném území, z důvodu uzavřeného celku 

této lokality a řešení komunikací jako obytných zón, vznik nových cyklostezek není 

předpokládán. V přímé blízkosti řešeného území, po místní silnici zajišťující spojení 

s městem Jablunkov a obci Bocanovice je vedena dálková cyklotrasa č. 56 (Bohumín – 

Bukovec), která je součástí cyklistického okruhu Euroregionem Těšínské Slezsko a cyklotrasa 

Greenways Krakov – Morava – Vídeň (využívající dálkovou cyklotrasu č. 56). 

 Pro zajištění veřejné dopravní návazností na město Jablunkov budou na hlavní silnici 

zřízené dvě nové autobusové zastávky s čekárnami (v obou provozních směrech). Čekárna 

bude řešena jako dřevostavba se strmou sedlovou střechou, stejně jako všechny čekárny 

v okolí (Jablunkovsko). 
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Nová odstavná a parkovací stání u navržených staveb občanské vybavenosti budou 

řešena jako součást stavby umístěné na konkrétním pozemku a budou splňovat požadavky 

určené obecně závaznou vyhláškou MMR 398/2009 Sb. – o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Parkovací plochy se nacházejí i v zastavěné oblasti jako „posila“ odstavných ploch pro 

zamezení parkování vozidel v uličním prostoru.   

V zástavbě rodinnými domy je počítáno s odstavným stáním a krátkodobým parkováním na 

vlastních pozemcích vlastníků pozemků.  

 

5.3.3.4  Návrh řešení dopravy v klidu 

Na celém řešeném území je navrženo celkově 42 nových parkovacích stání + 6 míst pro lidi 

s omezenou schopností pohybu na šesti parkovištích. Parkoviště budou navazovat na pozemní 

komunikace, budou mít asfaltový povrch. 

Výpis parkovišť: 

 -       u prodejny – 5 parkovacích míst + 1pro lidi s omezenou schopností  

pohybu 

 -       u restauračního zařízení – 5 parkovacích míst + 1pro lidi s omezenou  

schopností pohybu 

-       u sportovní a rekreační plochy – 7 parkovacích míst + 1pro lidi  

s omezenou schopností pohybu 

-       u posezení (východní část) – 7 parkovacích míst + 1pro lidi s omezenou  

schopností pohybu 

-       u stávajícího rodinného domu (centrální část) – 5 parkovacích míst +  

1pro lidi s omezenou schopností pohybu 

-       u točny (severovýchodní část) – 3 parkovací místa + 1pro lidi  
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s omezenou schopností pohybu 

-       podélné u komunikace (severní část) – 4 parkovací místa  

-       podélné u komunikace (centrální část) – 6 parkovacích míst  

Navržené chodníky mají šířku 1,5m, povrch bude ze zámkové dlažby. 

 

5.3.3.5  Odhad potřeby materiálů, surovin 

V tomto stupni dokumentace nelze určit.  

 

5.3.3.6  Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení 

likvidace splaškových a dešťových vod 

Splaškové vody budou odváděny do navržené kanalizace a dále do nově zřízené místní ČOV, 

srážkové vody ze střech a části zpevněných ploch budou odváděny do místního vodního toku 

řeky Olše. Komunální odpad z celého řešeného území (odpad z rodinných domků, prodejny a 

restauračního zařízení) bude ukládán do sběrných kontejnerových nádob (v závislosti na 

druhu odpadu) umístěných u dotčených objektů. Odvoz odpadu budou zajišťovat k tomu 

určené služby na povolenou skládku. 

 

5.3.3.7  Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Pro tyto stavby se neuvažuje. 

 

5.3.3.8  Řešení ochrany ovzduší 

Hlavním topným mediem pro vytápění v řešené lokalitě bude plyn. Za předpokladu, že 

celkový instalovaný výkon v kotelně daného objektu (rodinný dům, prodejna, stravovací 

zařízení) nepřesáhne 30 kW, kotelna je dle § 4, odstavce 5,d zákona č.86/2002 „o ochraně 

ovzduší“ v platném znění zařazena do kategorie „malé spalovací zdroje”, záměr si tak 

nevyžádá zvláštní opatření pro ochranu ovzduší. 
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5.3.3.9  Řešení ochrany proti hluku 

Způsob využití celého území nevyžaduje zvláštní opatření pro ochranu proti hluku. Obytné 

objekty se nacházejí ve vzdálenosti min. 25m od víceúčelového hřiště. 

 

5.3.3.10 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Předpokládá se, že všechny objekty budou mít vstupy opatřeny bezpečnostním kováním. 

Soukromé pozemky budou řádně oploceny.  

 

5.3.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

5.3.4.1  Požární riziko 

5.3.4.2  Stupeň požární bezpečnosti  

5.3.4.3  Mezní rozměr požárního úseku 

5.3.4.4  Požární odolnost stavebních konstrukcí 

5.3.4.5  Únikové cesty 

5.3.4.6  Odstupy  

 5.3.4.7  Zařízení pro protipožární zásah 

Součásti vodovodního řádu jsou dva podzemní požární hydranty umístěny v území dle ČSN 

73 0873 (Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou). Maximální vzdálenost 

hydrantu od objektu je 200m a maximální vzdálenost mezi hydranty je 400m. Tyto parametry 

jsou dodrženy. 

Podrobné zásady zajištění požární ochrany staveb se určí v dalších stupních projektové 

dokumentace.  

 

5.3.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Záměr nevyžaduje žádná bezpečnostní opatření při provozu. 

 



  Diplomová práce 
 

52 
 

5.3.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Návrh je řešen v souladu s podmínkami pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace a splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Přístupy do objektů občanské vybavenosti (prodejna, restaurační zařízení) budou 

bezbariérové (výška prahu u dveří max. 20mm, šířka vstupních dveří 900mm). Všechny 

přístupové plochy budou mít sklon menší než 1:12. 

Na celé řešené ploše je navrženo šest parkovišť, každé má jedno místo pro vozidlo 

s omezenou schopnosti pohybu. Chodníky (resp. přechody) budou vybaveny slepeckou 

zámeckou dlažbou. 

 

5.3.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

5.3.7.1  Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na 

životní prostředí, popř. provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Realizací záměru a jeho pozdějším využíváním nevzniká újma životnímu prostředí. 

V průběhu užívání staveb vznikne komunální odpad, který bude ukládán do sběrných 

kontejnerových nádob v závislosti na druhu materiálu. Splaškové vody budou svedeny do 

nové splaškové kanalizace, dešťové vody ze střech objektů a zpevněných ploch budou 

svedeny do vodního toku, resp. do přilehlého terénu. 

Během demolic a výstavby je nutno počítat se vznikem demoličních a jiných odpadů, 

 jeho množství nelze v tomto stupni dokumentace určit.  

S odpady během výstavby (evidence, manipulace, přeprava, uskladnění) bude nakládáno 

dle platného zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Upřednostňována bude recyklace odpadů. 

 

5.3.7.2 Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných 

pramenů 

V rámci zástavby území nedojde k narušení ochrany krajiny. 
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5.3.7.3 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby 

Výstavbou nových komunikaci a inženýrských síti vzniknou  nová ochranná pásma, se 

kterými záměr počítá.  

 

5.3.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Řešené pozemky se nenacházejí na záplavovaném terénu, ani v poddolovaném území. 

 

5.3.9 Civilní ochrana 

Pro tento záměr se neuvažuje. 
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÉHO OBJEKTU  

      – RODINNÝ DŮM A 

6.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

6.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

6.1.1.1  Poloha v obci 

Navržený objekt rodinného domu bude situován v Jablunkově (v místní části Černé). 

V současné době se na řešeném pozemku nenachází žádná stavba ani vzrostlá zeleň. Nyní je 

trvale zatravněn.  

Stávající pozemek je mírně svažitý (klesá ve směru severovýchod). Nachází se u místní 

silniční komunikace a zpevněné plochy u rodinného domu budou na ni napojeny. Objekt bude 

napojen na nové inženýrské sítě – rozvody elektro a plynu, vodovod a kanalizaci.  

 

6.1.1.2  Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

V době zpracování diplomové práce se ÚP města Jablunkov projednával. 

 

6.1.1.3  Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Pro výše uvedené pozemky platí územní plán města Jablunkov. ÚP však ještě není v době 

zpracování této diplomové práce schválen, proto zpracování zadání vychází z požadavků 

města, územně analytických podkladů a z návrhu ÚP Jablunkova.  

 

6.1.1.4  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V tomto stupni dokumentace nebyly řešeny. 

  

6.1.1.5  Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Přístup k objektu rodinného domu bude z místní komunikace. RD bude napojen na veřejnou 

dopravu sjezdem a příslušnými zpevněnými plochami. 
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Odvádění splaškových vod - odpadní vody z objektu budou odváděny do nově navržené 

kanalizace a dále do nové ČOV ve správě města Jablunkov.  

Odvádění dešťových vod - srážkové vody z objektu budou odváděny do nově navržené 

kanalizace ve správě města Jablunkov a dále do místního toku Olše přes výustní objekt.  

Napojení na vodu - objekt bude napojen na nově navržený vodovod ve správě města 

Jablunkov, část stávajícího vodovodu ve správě obce Bocanovice bude zrušena.             

Přívod plynu - Napojení objektu na plynovod se provede napojením na nově zřízený 

plynovodní řád STL.                   

Elektro napojení - řešeným územím prochází vzdušné vedení vysokého napětí a stávající 

vzdušné vedení nízkého napětí. Z vedení vysokého napětí bude zřízena nová trafostanice, 

která bude zásobovat nízkým napětím celou lokalitu. Stávající vedení nízkého napětí je 

kapacitně nedostačující a bude zrušeno. Nově vybudovaná síť nn bude řešena zemními 

kabely. 

 

6.1.1.6  Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, 

včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a 

poddolovaných území 

Pro tento stupeň dokumentace nebyly provedeny žádné odborné průzkumy. 

 

6.1.1.7  Poloha vůči záplavovému území 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území. 

 

6.1.1.8  Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Nejsou pro tento objekt specifikovány – jedná se o studii vzorového rodinného domu.  

 

6.1.1.9  Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové trasy 

Po dobu výstavby bude přístup na staveniště z místní účelové komunikace v místě 

navrhovaného sjezdu. 
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6.1.1.10  Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Voda bude odebírána z již dřivě zřízené přípojky, která dále bude sloužit jako zdroj pitné 

vody. Elektrická energie bude odebírána z nové přípojky. Přípojka bude dočasně ukončena ve 

staveništním elektroměrovém rozvaděči. 

 

6.1.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

6.1.2.1  Účel užívání stavby 

Záměr se týká studie rodinného domu na řešeném pozemku v Jablunkově. Předkládaný záměr 

navrhuje výstavbu objektu, který bude sloužit k bydlení. Jedná se o zděný objekt, s novými 

přípojkami technické infrastruktury, s okolními zpevněnými plochami napojenými na sjezd z 

místní komunikace.  

Stávající pozemek není využíván, je trvale zatravněn. Jedná se o ornou půdu.  

 

6.1.2.2  Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Všechny objekty jsou novostavbami. 

 

6.1.2.3  Etapizace výstavby 

Bez etapizace 

 

6.1.3 Orientační údaje stavby 

 

6.1.3.1  Základní údaje o kapacitě stavby 

− zastavěná plocha                 217 m2 

         

− zpevněné plochy + přístupový chodník          cca 300 m2 

− délka vodovodní přípojky:                              není zatím určeno 

− délka elektro přípojky:                                      není zatím určeno 

− délka plynovodní přípojky:   není zatím určeno 

− délka kanalizační přípojky: 
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 - splašková:    není zatím určeno 

 - dešťová:    není zatím určeno 

− světlá výška – 1.NP     2,60 m 

− světlá výška – 2.NP         2,30 m 

− výška hřebene      7,14 m 

− sklon střechy        35° 

 

6.1.3.2  Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

K objektu RD bude přivedena přípojka elektro. Objekt bude vytápěn plynem a zásobován 

pitnou vodou.  Splaškové vody budou odváděny splaškovou kanalizaci do nově zřízené ČOV 

a dále do místního toku Olše, srážkové vody ze střechy budou odvedeny dešťovou kanalizaci. 

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude odvedena na přilehlý terén. 

Elektroinstalace 

Přípojka elektro bude provedena zemním kabelem  (protlakem) AYKY 4B x 16 

k elektroměru, jehož umístění se předpokládá ve sloupku v nově navrženém oplocení. 

Ukončena bude v HDS umístěné společně s rozvaděčem na stěně objektu. Výstavbu přípojky 

nn včetně připojení k distribuční soustavě provede provozovatel distribuční soustavy ČEZ a.s.  

Napěťová soustava:  3 + N + PE , 400 / 230 V ,  50 Hz ,  TN – S. 

Jištění před elektroměrem: 25A  

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  samočinným odpojením vadné části od 

zdroje a pospojováním v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41. 

Nově instalovaný příkon:    

Příprava pokrmů  :   2 kW 

Ostatní spotřebiče :  12 kW 
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Vytápění a příprava teple užitkové vody 

Objekt RD bude vytápěn plynovým kotlem o výkonu cca 20kW v provedení turbo. 

Charakteristika otopné soustavy 

Pracovní látka: otopná voda  

Teplotní spád: 70/50 °C 

Pojistný tlak ÚT: 250 kPa 

Pojistný tlak TV: 800 kPa 

Návrh výkonu zdroje tepla 

Tepelný výkon dle ČSN EN 12831 

Pro účel návrhu výkonu zdroje tepla byl proveden výpočet návrhového tepelného výkonu dle 

ČSN EN 12831 pro tyto výpočtové podmínky:  

Výpočtová venkovní teplota pro danou oblast: -18 °C 

Průměrná výpočtová vnitřní teplota: +20 °C 

Výpočtová tepelná ztráta objektu včetně potřeby tepla pro vzt (ohřev přiváděného vzduchu): 

  28 kW 

Příprava teplé vody 

Pro přípravu teplé vody pro sociální zařízení budou osazeny dva nepřímotopné zásobníkové 

ohřívače vody o objemu 100 litrů. Zásobníky budou zapojeny tak, aby bylo možno každý 

provozovat jak samostatně, tak současně. 

Návrh výkonu zdroje tepla 

- 1 ks plynový kotel o výkonu 20 kW 

Vzhledem k osazenému výkonu se na provoz kotelny nevztahuje vyhláška ČÚBP č.91/1993 

Sb. Kotelna o max. provozovaném výkonu 32 kW je dle § 4, odstavce 5,d zákona č.86/2002 

„o ochraně ovzduší“ v platném znění zařazena do kategorie „malé spalovací zdroje”. 

Spotřeba paliva - předpoklad 

Palivo plyn 

hodinová spotřeba min-max 3,4m3/hod – 4m3/hod 

roční spotřeba   55 400kWh/rok 
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6.1.3.3  Celková spotřeba vody 

Průměrná denní spotřeba vody Qp : 

– 4 osoby    4 . 0,012 m3/os.  = 0,48 m3/den 

      = 480 l / den 

      = 0,0056 l / s 

– roční spotřeba vody:   365 dnů . 0,48m
3  = 175,2 m

3
/rok 

Vodovodní přípojka z rPE potrubí 1" DN 25 mm. 

 

6.1.3.4  Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod  

množství splaškových vod 

Celková produkce splaškových vod (dle celkové spotřeby vody) : 175,2 m3 /rok 

množství dešťových vod 

Srážkové vody budou svedeny dešťovou kanalizaci do místního toku Olše.  

Množství odváděné srážkové vody vsakovací studny při intenzitě deště 150 l/s: 

Dešťová voda ze střechy: 

plocha střechy    Ss = 342 m2 tj. 0,0342 ha 

součinitel odtoku pro střechy  ψ = 1 

intenzita deště    qs = 150 l/s. ha 

max. sekund. průtok    Qm  = ψ x Sp x qs  = l/s 

            Qm  = 1 x 0,0342 ha x 150 l/s = 5,13 l/s 

Množství odváděné srážkové vody do přilehlého terénu při intenzitě deště 150 l/s: 

Dešťová voda ze zpevněných ploch:  

plocha chodníků    Sp = 200 m2 tj. 0,02 ha 

součinitel odtoku pro zámk. dlažbu ψ = 0,6 

intenzita deště    qs = 150 l/s. ha 
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max. sekund. průtok    Qm  = ψ x Sp x qs  = l/s 

            Qm  = 0,6 x 0,02 ha x 150 l/s = 1,8 l/s 

množství srážkových vod za rok  qr = 0,7 m/m2/rok 

roční bilance srážk. vod do terénu celkem  = 0,7 x 200 = 140,00 m3/rok 

 

6.1.3.5  Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 

komunikační sítě 

Nově budované objekty nevyžadují napojení na vedení veřejné komunikační sítě. 

 

6.1.3.6  Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

Nově budované objekty nevyžadují napojení na elektronické komunikační zařízení 

veřejné komunikační sítě. 

 

6.1.3.7   Předpokládané zahájení výstavby  

Nelze určit. 

 

 6.1.3.8 Předpokládaná lhůta výstavby  

Nelze určit. 
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6.2  SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

6.2.1 Popis stavby 

6.2.1.1  Zdůvodnění výběru staveniště 

Účelem stavby je výstavba typového (vzorového) rodinného domu na řešeném pozemku 

v Jablunkově, lokalita Černé. 

 

6.2.1.2  Zhodnocení staveniště 

Navržený objekt rodinného domu se nachází ve městě Jablunkov, v místní části Černé na 

řešeném pozemku. V současné době se na řešeném pozemku nenachází žádná stavba ani 

vzrostlá zeleň. Nyní je trvale zatravněn.  

Stávající pozemek je mírně svažitý (klesá ve směru severovýchod). Nachází se u nově 

navržené místní silniční komunikace a zpevněné plochy u rodinného domu budou na ni 

napojeny. Objekt bude napojen na nové inženýrské sítě – rozvody elektro, plynovod, 

splaškovou kanalizaci a vodovod.  Dešťová voda ze střechy objektu a zpevněných ploch bude 

odvedena novou kanalizační přípojkou do místního toku Olše.  

 

 6.2.1.3  Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Objekt rodinného domu je navržen s ohledem na předpokládané využití a na jeho umístění. 

Nový objekt je navržen s důrazem na jednoduchost a použití tradičních materiálů a svým 

vzhledem splňuje podmínky pro umístění v této oblasti. Je půdorysně tvarován do "zubatého" 

písmene L s valbovou střechou se sklonem 35° a střešními okny.  

 

6.2.1.4  Zásady technického řešení  

Objekt je půdorysného tvaru L rozměrů  17,5x17,5m, je navržen jako částečně podsklepený, 

jednopodlažní s využitým podkrovím. Podkroví je zpřístupněno jedním schodištěm. 

Obvodové stěny tl. 500 mm, vnitřní nosné stěny tl. 300 mm a 250mm, příčky tl. 150 mm jsou 

navrženy z cihelných bloků Porotherm. Strop nad přízemím je železobetonový montovaný ze 

systému Tri-Treg. Nosná konstrukce valbové střechy bude dřevěná. Krytina bude řešena jako 

skládaná, betonová ve tvaru tašky. Podhledy v podkroví budou sádrokartonové, střecha 

zateplená. Okna plastová.  
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Zpevněná plocha kolem objektu bude ze zámkové dlažby 

Odpadní vody z objektu budou odváděny do splaškové kanalizace, dále do nově zřízené 

ČOV. Již očištěná voda poputuje do místního toku Olše.  

Odvádění dešťové vody ze střechy objektu rodinného domu a okolních zpevněných ploch 

bude řešeno dešťovou kanalizaci. 

Přípojka vody bude řešena z nově navržené vodovodní přípojky. HDPE 100 Ø32x3,0. 

Elektrická  přípojka  nn bude  napojena z rozváděče trafostanice dvěmi kabely AES 4x 120  

mm2 přes pojistkovou skříň SP1 a zavedenými do jisticí pojistkové skříně PS2 pevně 

zabudované do venkovní obvodové zdi objektu. Z distribučního rozváděče se kabely 

elektropřípojky povedou do pojistkové skříně SP1.  

Napojení rodinného domku na plynovod se provede na středotlaký veřejný rozvod 

zemního plynu. Přípojka povede pod silnici, položení potrubí v místě silnice se provede 

překopem. Potrubí v místě silnice bude uloženo do ochranného potrubí s přesahem 1m na obě 

strany od krajnice vozovky. Přípojka bude ukončena v pilíři HUP u nově navrženého 

oplocení. Dál bude pokračovat přívod plynu do objektu jako součást plynoinstalace – vnější 

vedení. 

 

6.2.1.5  Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných 

obecných požadavků na výstavbu 

Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly svou funkčností danému provozu. 

 

6.2.1.6  Údaje o současném stavu stávajících staveb 

Pozemek je v současně době využíván jako orná půda. Na pozemku se nenacházejí žádné 

stavby, ani vzrostlá zeleň.  
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6.2.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

6.2.2.1  Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 

V této fázi projektové dokumentace se žádné průzkumy neprováděly. Do budoucna se 

předpokládá provést hydrogeologický průzkum, změření radonového indexu, výškopisné a 

polohopisné zaměření.  

 

6.2.2.2  Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených 

výstavbou 

Stávající pozemek je veden v katastru jako orná půda a nenachází se v žádném chráněném 

území, ani v ochranném pásmu.  

 

6.2.2.3  Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů 

V místě stavby se nenacházejí žádné stávající objekty, ani vzrostlá zeleň. 

  

6.2.2.4  Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu 

Řešený pozemek, na kterém se předpokládá výstavba rodinného domu, je veden v katastru 

jako orná půda, proto dojde k záboru ZPF. 

 

6.2.2.5  Územně technické podmínky dotčeného území a podmínky koordinace 

výstavby 

Pro provádění stavby bude vyhrazena plocha staveniště. Staveniště bude označeno 

z příjezdových a přístupových stran bezpečnostním značením, vjezd na staveniště bude 

označen tabulkou vymezující vjezd pouze vozidlům stavby s maximální povolenou rychlostí a 

zákazem vstupu na staveniště. Bezpečnostní značení bude provedeno v souladu s NV č. 

11/2002 Sb, ve znění NV č. 405/2004 Sb.  
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6.2.2.6  Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací, požadavky na 

venkovní a sadové úpravy 

V místě stavby se provede skrývka ornice v nutné mocnosti. Část ornice bude uložena na 

pozemku investora a použita k ozelenění a sadovým úpravám, část se odveze na určenou 

skládku. Výkopový materiál bude ukládán na pozemku investora a použije se při terénních 

úpravách – modelace terénu, popř. přebytek výkopové zeminy bude odvezen na povolenou 

skládku.   

 

6.2.3 Základní údaje o provozu 

6.2.3.1  Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

U této stavby se neuvažuje. 

 

6.2.3.2  Předpokládané kapacity provozu a výroby 

U této stavby se neuvažuje. 

 

6.2.3.3  Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace 

s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných 

provozů 

U této stavby se neuvažuje. 

 

6.2.3.4  Návrh řešení dopravy v klidu 

V objektu rodinného domu je navržená garáž pro jeden automobil. Součásti stavby bude i 

přístřešek pro jedno stání. 

  

6.2.3.5  Odhad potřeby materiálů, surovin 

U této stavby se neuvažuje. 
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6.2.3.6  Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení 

likvidace splaškových a dešťových vod 

Splaškové vody budou odváděny splaškovou kanalizací do nově zřízené ČOV ve správě 

majetku města, srážkové vody ze střechy a z části zpevněných ploch budou odvedeny do 

místního toku Olše dešťovou kanalizací. Komunální odpad bude ukládán do sběrné 

kontejnerové nádoby. Odvoz odpadu budou zajišťovat k tomu určené služby na povolenou 

skládku. Četnost odvozů určí provozovatel. 

 

6.2.3.7  Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Pro tuto stavbu se neuvažují. 

 

6.2.3.8  Řešení ochrany ovzduší 

Topným mediem pro vytápění bude plynový kotel. Celkový instalovaný výkon v kotelně bude 

20 kW. Kotelna o max. provozovaném výkonu 30 kW je dle § 4, odstavce 5,d zákona 

č.86/2002 „o ochraně ovzduší“ v platném znění zařazena do kategorie „malé spalovací 

zdroje”. 

Výstavba rodinného domku si nevyžádá zvláštní opatření pro ochranu ovzduší. 

 

6.2.3.9  Řešení ochrany proti hluku 

Způsob využití objektu nevyžaduje zvláštní opatření pro ochranu proti hluku.  

 

6.2.3.10  Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Vstupy do objektu rodinného domu budou opatřeny bezpečnostním kováním. 

 

6.2.4  Zásady zajištění požární ochrany stavby 

6.2.4.1  Požární riziko 

6.2.4.2  Stupeň požární bezpečnosti  

6.2.4.3  Mezní rozměr požárního úseku 
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6.2.4.4  Požární odolnost stavebních konstrukcí 

6.2.4.5  Únikové cesty 

6.2.4.6  Odstupy  

6.2.4.7  Zařízení pro protipožární zásah 

Pro tento stupeň dokumentace se neřeší. 

 

6.2.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Stavba nevyžaduje žádná bezpečnostní opatření při provozu. 

 

6.2.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

U této stavby se neuvažuje. 

 

6.2.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

6.2.7.1  Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na 

životní prostředí, popř. provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Stavbou nevzniká újma životnímu prostředí. V průběhu užívání stavby vznikne komunální 

odpad, který bude ukládán do sběrné kontejnerové nádoby. Splaškové vody budou svedeny do 

nově navržené splaškové kanalizace a ČOV, dešťové vody ze střechy objektu do dešťové 

kanalizace. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou svedeny z části do přilehlého terénu a 

z části do kanalizace. 

S odpady během výstavby (evidence, manipulace, přeprava, uskladnění) bude nakládáno 

dle platného zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Upřednostňována bude recyklace odpadů. 

 

6.2.7.2  Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných 

pramenů 

Pozemek se nenachází v chráněné krajinné oblasti Beskydy, v rámci výstavby objektu 

nedojde k narušení ochrany krajiny. 
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6.2.7.3  Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby 

Nová ochranná pásma si vyžádá výstavba nových inženýrských síti a přípojek.  

 

6.2.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území.  

 

6.2.9 Civilní ochrana 

Pro tuto stavbu se neuvažuje. 
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7. ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce byla formou územní studie navržena dvě možná řešení zástavby 

lokality „Černé“ v Jablunkově určené k výstavbě nových rodinných domů, nutné občanské 

vybavenosti, patřičné dopravní sítě a technické infrastruktury.  

Obě zpracované varianty se liší pouze stavem zahrádkářské osady. V první variantě je 

stávající zahrádkářská kolonie ponechána, je to zapříčiněno velmi dobrým technickým stavem 

zahrádkářských objektů. V druhé variantě je dle respektování požadavků územního plánu 

města Jablunkov, který s existencí stávající kolonie nepočítá, osada zrušena. Toto řešení je 

dále detailně zpracováno.   

V diplomové práci jsou podrobně shrnuty dostupné podklady mapující současný stav 

lokality i její potřeby.  

Zpracovaná studie má přispět k optimálnímu využití řešeného území, jejíž výsledkem 

bude možná realizace zástavby celé lokality (rodinné domy, komunikační sítě, technická 

infrastruktura a nutná občanská vybavenost), a dosažení nového, moderního a kvalitního 

bydlení. Cílem této studie bylo zpracování varianty možné zástavby, jejíž realizace a následné 

užívání nebudou v rozporu s územními regulativy Jablunkova, a splní všechny požadavky 

budoucích uživatelů pozemků. 
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