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Anotace 

 

MACEČEK, P.: Územní studie zástavby lokality Písečný bytovými domy v Rožnově pod 

Radhoštěm: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

stavební, 2010. 65s. 

 

Diplomová práce se zabývá studií zástavby bytovými domy lokality Písečný v Rožnově 

pod Radhoštěm. 

Na základě provedení analýzy stávajícího stavu území a shromáždění poznatků o 

území jsem navrhl zástavbu bytovými domy, dopravní a technickou infrastrukturu, 

relaxační zóny a městskou zeleň. Ve studii sem se snažil navrhnout zástavbu bytovými 

domy se všemi náležitostmi tak aby zde vznikla zástavby poskytující kvalitní životní 

podmínky pro obyvatele. 

 

Annotatition  

 

MACEČEK, P.: Land-use study of housing development in Rožnov pod Radhoštěm - 

Písečný: Graduation theses. Ostrava: VSB – Technical University Ostrava, Fakulty of civil 

engineering, 2010. 65s. 

 

This thesis deals with the study of the built residential buildings in the locality Písečný in 

Rožnov pod Radhoštěm. 

Based on an analysis of the current condition of the land and gathering knowledge 

about the buildings I have designed residential buildings, transport and technical 

infrastructure, relaxation areas and urban greenery. In the study I tried to design the 

installation of residential houses with all the essentials so that there was building providing 

good living conditions for residents. 
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Seznam použitého značení 

 

CZT    Centrální zásobování teplem 

ČD    České dráhy 

ČOV    Čistírna odpadních vod 

ČSAD    Československá státní autobusová doprava 

ČSN    Česká technická norma 

ČS    Čerpací stanice 

ČR    Česká republika 

ČÚBP    Český úřad bezpečnosti práce 

DN    Diameter nominal - Dimenze 

DTS    Distribuční trafostanice 

CHKO    Chráněná krajinná oblast 

IS    Inženýrské sítě 

MHD    Městská hromadná doprava 

NN    Nízké napětí 

NTL    Nízkotlaký plynovod 

HUP     Hlavní uzávěr plynu 

RS    Regulační stanice 

STL    Středotlaký plynovod 

TS    Transformační stanice 

VDJ    Vodojem 

VN    Vysoké napětí 

VO    Veřejné osvětlení 

VS, VST   Výměníková stanice 

VTL    Vysokotlaký plynovod 



 

2 

VVN    Velmi vysoké napětí 

PVC    Polyvinilchlorid 

RVO    Rozvaděč veřejného osvětlení 
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1. Úvod 

 

Rožnov pod Radhoštěm je město ležící v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Dnes je 

Rožnov pod Radhoštěm významným centrem Vsetínského okresu, je obchodním 

a průmyslovým střediskem, sportovně turistickým, rekreačním, školským a dopravním 

uzlem severovýchodní části okresu. Ideální podmínky pro zimní sporty s realizovanými 

komplexy sportovních zařízení vytváří z města jedno z nejvýznamnějších center. 

Město je sídlem správy CHKO Beskydy i folklorním střediskem s Národní kulturní 

památkou Valašským muzeem v přírodě. Význam města jako střediska ležícího na silniční 

trase vedoucího na Slovensko poněkud poklesl s rozdělením Československa na dva státy. 

Cílem města je vytvářet nové kvalitní zázemí pro plnohodnotný život budoucích 

obyvatel a k tomuto cíli se snaží dopracovat i tato studie. Předmětem diplomové práce je 

návrh využití dodnes nezastavěných pozemků v lokalitě sídliště Písečný pro zástavbu 

bytovými domy.  

Na základě rozboru znalosti součastného stavu lokality, shromážděných poznatků 

o území a potřebách obce je potřeba najít nejvhodnější řešení bydlení. Jako předpoklad pro 

vznik pestré sociální skladby budoucích obyvatel území, dále návrhu doplňkových funkcí, 

které zvýší komplexní kvalitu bydlení v dané lokalitě. Studie dále zahrnuje řešení ploch 

zeleně a začlenění nově navržené zástavby v návaznosti na stávající zástavbu bytových 

domů, navržení inženýrských sítí, dopravního řešení a návaznosti na problémy, které se 

objevují v daném území.  

Hlavním cílem diplomové práce je tedy posoudit možnost využití tohoto území a 

navrhnout zástavbu tak, aby byla v souladu se všemi technickými problémy, ale díky 

svému prostorovému, objemovému, funkčnímu a organizačnímu uspořádání vzniklo území 

pokrývající veškeré potřeby obyvatel. 
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2. Teoretický základ 

2.1 Územní plánování 

Hlavní funkcí územního plánování je soustavné usměrňování a řízení vývoje v určitém 

území. Rozvoj daného území dále časově i věcně koordinuje, tzn. řeší jeho funkční využití, 

stanovuje zásady jeho organizace, koordinuje výstavbu a další související činnosti, které 

mají vliv na rozvoj území. Mezi specifické znaky územního plánování patří [2]: 

- dlouhodobost a permanentnost,  

- velký rozsah území a počet obyvatel, 

- převážně řeší konkrétní území, 

- týká se mnoha zájmových skupin, jejich zájmy musí brát v úvahu, 

- ovlivňuje kvalitu životního prostředí, 

- základní východiska jsou v ČR upravena zákonem. 

Cílem územního plánování je zlepšení vybavení a funkce území pro předem stanovené 

účely v souladu s přírodními a civilizačními hodnotami. [2] 

 

2.2 Architektura 

2.2.1 Definice architektury 

Architektura je v obecném smyslu synonymem pro stavitelství a zabývá se globálním 

pohledem na urbanismus a krajinu přes klasické stavitelství budov až po design 

jednotlivých detailů. Z jiného pohledu architekturu lze chápat jako umělecké dílo, které je 

kulturním a politickým symbolem doby. Dělí se podle účelu, funkce a stylu. Dále podle 

typu materiálu nebo techniky. [3, 7] 
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2.3 Urbanismus 

2.3.1 Definice urbanismu 

Je vědní obor vycházející z architektury a je nedílně spjat s územním plánováním. Na 

rozdíl od územního plánování však není zásadně regulován zákony a předpisy, hledá 

obecně platné zásady a jejich uplatnění a výsledkem je teorie nebo dílo. Usiluje 

o směřování k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, 

udržení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění setrvalého 

rozvoje. [2, 8] 

2.3.2 Funkční využití ploch  

Funkční využití ploch je obsaženo v hlavním výkresu územního plánu.  

Správní území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na území zastavitelná 

(urbanizovaná) a území nezastavitelná (neurbanizovaná).  

Do zastavitelného území patří [1]:  

- území bydlení představující bydlení venkovského typu, bydlení čisté, bydlení 

městského typu, bydlení a rekreace; 

- smíšená území jako smíšené území městské, smíšené území centrální, smíšené 

území obchodu a služeb, smíšené území výroby a služeb; 

- výrobní území (např. průmyslové nebo zemědělská výroba); 

- rekreační území (rekreace hromadná, rekreace individuální); 

- ostatní specifická území (církevní areál, zdravotnický areál, obchodní zařízení, 

výstavní areál, vysokoškolský areál, sportovní areál, sportovní letiště, armáda 

a vězeňství, zoologická a botanická zahrada); 

- plochy veřejného vybavení (školství, zdravotnická a sociální péče, soustředěná 

občanská vybavenost, sport, veterinární klinika, kultura, archiv, útulek pro opuštěná 

zvířata, hvězdárna a planetárium); 
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- plochy technického vybavení (odpadní vody včetně čistíren, zásobování vodou, 

elektrická energie, zásobení teplem, přenos informací, odpady, hasiči, zařízení 

MHD); 

- plochy dopravy (dálnice a hlavní komunikační síť, doplňková komunikační síť, 

ostatní významné komunikace, plochy železniční dopravy, parkoviště a garáže, 

autobusové nádraží, ostatní dopravní plochy). 

Do nezastavitelného území patří [1]:  

- plochy urbanistické zeleně (parky, parky se sportovním zařízením, hřbitovy, 

zahrádky, zahrady, ostatní urbanistická zeleň); 

- plochy krajinné zeleně (lesy, travní porosty, ostatní krajinná zeleň); 

- vodní plochy a toky; 

- plochy pro zemědělskou výrobu (zemědělsky využívaná půda, zahradnictví); 

- technické plochy dočasného charakteru (plochy aktivní těžby, složiště 

popelovin). 

2.3.3 Zóna hromadného bydlení  

Zóna hromadného bydlení je charakteristická větší koncentrací obyvatel na jednotce 

plochy zpravidla se zastoupením vícepodlažních bytových domů. Nezastavěná část ploch 

je převážně využívána pro rekreační účely a je zde vysázena zeleň a umístěna hřiště. 

Odstavování vozidel je řešeno pod objekty nebo v bezprostřední blízkosti bytových domů.  

V této zóně je nepřípustné umisťovat nové objekty, případně rekonstruovat stávající 

objekty, pro podnikání v oblasti drobné výroby a zemědělské výroby. Tyto činnosti by 

mohly negativně ovlivňovat životní prostředí obytné zástavby, např. hlukem, pachem, 

otřesy, prašností atd. Dále zde také nejsou povolovány drobné stavby pro chov 

hospodářských zvířat. K zajištění funkce zóny slouží následující opatření:  

- zabezpečení odpovídajícího počtu odstavných stání pro automobily; 

- realizace menších staveb trvalého charakteru pro služby, obchod a stravování se 

připouští jen v omezeném rozsahu a na místech, kde nebude výrazně omezovat 

záměr na zkvalitnění ploch pro denní rekreaci a průchodnost zóny; 
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- zabezpečení dostatečného zázemí pro stávající obytné domy jako je zeleň 

s parkovými úpravami, chodníky, drobná architektura, hřiště pro školní 

a předškolní mládež atd.; 

- přednostní navrhování polyfunkčních domů (integrace bydlení a služeb 

nevýrobního charakteru, administrativou a prodejem zboží).  

2.3.4 Zeleň 

Je nutnou součástí statických staveb a dotváří svou měnící se barevností celkový ráz 

daného území. Zeleň je mnohotvárná, od bylinného až po stromové patro. Odstup 

významných budov od okolních staveb, který je využit pro výsadbu zeleně, zesiluje jejich 

architektonický i urbanistický užitek. Ploch zeleně je využito u většiny staveb jak v rámci 

městské zeleně, tak u většiny zámeckých staveb, kde příroda bývá uměle upravována do 

podoby anglických či francouzských parků. [3, 4] 

 

2.4 Město a jeho struktura 

2.4.1 Urbanistická struktura města 

Urbanistická struktura města je určována svojí prostorovou a funkční stránkou. Jednotlivé 

funkční a prostorové prvky vytvářejí městský celek. Funkční obsah a kompozice města 

jsou vždy důsledkem společenského procesu a historického vývoje a jsou individuální pro 

každé město. Soustava funkčních složek propojuje základní funkce, jako jsou: bydlení, 

doprava, rekreace, zeleň nebo výroba. [2] 

Objemovou a prostorovou skladbu hmot a ploch na území města tvoří prvky 

přírodní (fyzické) a civilizační. Přírodními prvky jsou terénní konfigurace, zeleň a vodní 

plochy. K umělým civilizačním prvkům patří budovy a jejich soubory a technická díla, 

tj. dopravní a inženýrská infrastruktura města. [2] 

  Urbanistické struktury měst můžeme rozdělit na čtyři základní typy – kompaktní, 

rozvolněná, sektorová a promíšená. Pro kompaktní strukturu města je typické souvislé 

zastavěné území. Rozvolněná urbanistická struktura města naopak nemá zcela souvisle 
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zastavěné území. V promíšené struktuře nelze dobře rozpoznat jednotlivé převládající 

prvky. Sektorová struktura města rozlišuje části na bydlení, výrobní nebo správní.  

Jen velmi zřídka najdeme město, o němž můžeme říci, že je typickým 

představitelem určité urbanistické struktury. Města pouze více či méně inklinují 

k jednotlivým typům rozdělení. [2] 

 

2.5 Jednotlivé teoretické pojmy 

 

Územní studie – řeší architektonické, urbanistické a územně technické podmínky využití 

území. Tyto podmínky jsou zpravidla stanovovány komplexně a řeší se podle vzniklých 

nebo již stávajících problémů v území. Rozsah a její náležitosti jsou uvedeny v zadání na 

vypracování územní studie a vycházejí z jejího následného využití. 

 Územní studie patří spolu s územním generelem, územní prognózou a územně 

technickým podkladem mezi územně plánovací podklady. Dále vytváří podklady pro 

zajištění souladu všech přírodních a kulturních hodnot s ohledem na životní prostředí 

a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší. [9] 

 

Urbanistická studie – dokument, který se používá zejména pro získání variantních řešení 

a na ověření urbanistické koncepce pro územní (regulační) plán obce. Řeší územně 

urbanistické, technické a architektonické podmínky využití území. [10] 

 

Limity využití území  – stanovují se nástroji územního plánování a omezují, vylučují, 

případně podmiňují umisťování staveb, občanské vybavenosti a využití území. Nejčastěji 

se stanovují pro zjištění zatížení území z hlediska ochrany složek životního prostředí 

a zachování ekologické stability. [10] 

 

Katastrální území – technická územní jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený 

a společně evidovaný soubor nemovitostí. Katastr je zpravidla totožný s územím obce, 

která však může být složena i z více katastrálních území. [10] 
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Inženýrské sítě – základní prvek technického vybavení území, který zahrnuje: vedení 

inženýrských sítí, vedení technicko-technologického vybavení a dálkovody. Jde 

o teritoriálně rozsáhlé inženýrské stavby liniového typu, zajišťující zásobování vodou, 

zásobování energiemi, zajišťující telekomunikační obsluhu či další technologickou obsluhu 

zájmového území. [11] 

 

Územní plán – dokument územního plánování, ve kterém se stanoví funkční využití všech 

ploch na celém území obce a základní prostorové uspořádání zástavby na těchto 

plochách. [10] 

 

Situační plán – přehledový nákres navrhované hromadné výstavby s přibližným 

umístěním nových objektů (rodinné domy, bytové domy, občanská vybavenost, atd.), 

veřejných prostor, veřejné zeleně apod. [10] 

 

Životní prostředí – je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organizmů, včetně 

člověka a je předpokladem dalšího vývoje. Jeho složkami jsou především ovzduší, voda, 

horniny, půda, organizmy, ekosystémy a energie. [9] 

 

Bytový dům – stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, a není rodinným 

domem. [11] 

 

Obytný dům – podle vyhlášky. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu se jím rozumí rodinný dům jako stavba pro bydlení, která svým stavebním 

uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina 

podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení nebo bytový dům jako stavba pro 

bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. [9] 

 

Požadavky na obytné prostředí – bydlení je základní funkcí obytného prostředí. Kvalitní 

obytné prostředí je předpokladem dobrého bydlení, což je dále jedním z hlavních 
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předpokladů při uspokojování potřeb občanů a zároveň důležitým ukazatelem jejich životní 

úrovně a spokojenosti. 

 Obytným prostředím rozumíme nejen byt a jeho okolí, je to souhrn prostorových 

faktorů (náměstí, ulice, vnitřní bloky) a plošných, kde jsou zastoupeny další funkční složky 

jako je doprava, zeleň a rekreace. 

 Základními potřebami člověka jsou spánek, hygiena, jídlo, údržba domácnosti, 

výchova dětí, školní výchova, zdravotní péče, služby atd., právě tyto potřeby by měly být 

uspokojovány v místě bydliště. 

 

Uspořádání zástavby – způsob prostorového uspořádání staveb na pozemku (souboru 

pozemků). Je dáno velikostí a tvarem jednotlivých budov a jejich vzájemným situováním 

a seskupením, dále uspořádáním volných ploch na pozemku. [11] 

Rozlišujeme: 

- otevřené uspořádání, při kterém jsou jednotlivé budovy situovány izolovaně a mezi 

nimi jsou rozmístěny volné plochy; 

- sevřené uspořádání, při němž jsou budovy řazeny do řad, polobloků a uzavřených 

bloků; situování volných ploch respektuje veřejné – vnější, poloveřejné a soukromé 

– vnitřní prostory v rámci zástavby; 

- integrované uspořádání, při kterém jsou funkce, které jsou v otevřeném a sevřeném 

uspořádání umístěny na volných plochách (jedná se zejména o parkovací stání, 

občanskou infrastrukturu a další), řazeny vertikálně (např. pod terénem) 

v integrovaných objektech; 

- volné – areálové uspořádání, při kterém jsou součástí pozemku rozsáhlejší volné 

plochy, které mohou být vyhrazeny příslušné funkci (oplocené), anebo i veřejně 

přístupné. 

 

Vzájemné odstupy staveb – musí splňovat zejména požadavky urbanistické, 

architektonické, hygienické, veterinární, ochrany životního prostředí, požární ochrany, 

bezpečnosti, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany památek, civilní ochrany, 

požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. 
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 Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro 

technická či jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využitím území (například 

sítě technického vybavení, dětská hřiště). 

 Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 

3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace. Tento požadavek se neuplatní 

u budov umísťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž 

umístění je řešeno v územně plánovací dokumentaci. 

 Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí 

být menší než 7 m.  

 Vzdálenost rodinných domů od společných hranic pozemků nesmí být menší než 

2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými 

domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých částí stěn nejsou okna obytných 

místností, v takovém případě se nemusí uplatnit požadavek na odstup od společných hranic 

pozemků. Vzdálenosti mezi obytnými budovami navzájem nebo obytnými budovami 

a budovami jiného účelu musí být takové, aby všechny byty splňovaly požadavky na 

proslunění a na denní osvětlení podle ČSN 734301 Obytné budovy. 

 Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími 

povrchy obvodových stěn a balkonů. 

 

Orientace ke světovým stranám – důležitým hlediskem při výběru stavebního pozemku 

je jeho orientace ke světovým stranám. Z důvodů optimálního oslunění obytných místností 

je vhodné, aby byly parcely komunikačně napojené přibližně od severu. Avšak i parcely 

s orientací opačnou ke světovým stranám mohou být velmi atraktivní, pokud je pozemek 

dostatečně veliký a umožňuje stavbu rodinného, či bytového domu umístit dále od 

komunikace. Obecně lze říci, že výhodnější jsou pozemky svažující se k jihu či západu než 

svahy severní. [9] 

 

Terén – svažitost terénu hraje výraznou roli vzhledem k budoucím finančním nárokům na 

výstavbu vlastního domu. Rovinaté nebo mírně se svažující parcely do přibližně 10 % jsou 

výhodnější pro zakládání staveb. Naopak výrazně svažité parcely je nutné většinou pro 
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založení stavby upravit, např. opěrnými zdmi nebo budováním suterénu na celé ploše 

domu nebo její části, což vlastní stavbu značně prodražuje. 

 Pro soustředěnou obytnou zástavbu s ohledem na montážní způsob výstavby je 

především vhodný málo členitý terén se spádem do jednoho povodí (povrchové vody, 

kanalizace) a se sklonem k osluněné straně. Pro těžkou stavební montáž a převládající 

řádkovou zástavbu je vhodný terén do 5 % sklonu. Od 5 % do 8 % sklonu je nutno 

sledovat terén (vrstevnice) při způsobu zastavění. Do 12 % sklonu osluněné strany je terén 

možný pro bodovou formu zástavby, s potížemi při vedení obslužných komunikací 

a inženýrských sítí. Do 15 % sklonu osluněné strany je terén možno využít pro určité druhy 

individuální zástavby, nad 20 % sklonu pro terasovou obytnou zástavbu. [9] 
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3. Charakteristika řešené lokality 

3.1 Charakteristika zájmového území a širších vztahů 

3.1.1 Základní údaje a podklady 

Předmětem diplomové práce je komplexní studie zástavby pro bytové účely vymezené 

lokality, vč. rozvrhu funkčního využití ploch, dopravního řešení, technického vybavení 

a veřejné zeleně s návazností na územní plán města. 

 Základními podklady, z nichž studie vychází, jsou Územní plán města Rožnov pod 

Radhoštěm, obecně závazná vyhláška č.5/2002 o závazných částech územního plánu města 

Rožnov pod Radhoštěm a internetové stránky města. 

 Mapové podklady tvoří digitální katastrální mapa města Rožnov pod Radhoštěm 

v měřítku 1:2 000, mapové podklady z databáze městského úřadu v Rožnově pod 

Radhoštěm (část z Územního plánu města, výškopis a polohopis, mapy rozvodů 

inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, elektrické vedení, plynovod, teplovod 

a telekomunikace) v měřítku 1:2 000 a ortofoto mapa v měřítku 1:2 000. 

3.1.2 Širší vztahy 

Rožnov pod Radhoštěm leží na souřadnicích 49°27´ severní šířky 18°10´ východní délky 

při úpatí Radhoště v údolí Rožnovské Bečvy a při úpatí svahů Vsetínských vrchů 12 km 

východně od Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 378 m. Na katastru se vlévají do 

Bečvy z levé strany potoky Hážovický a Hradiský, z pravé strany potoky Vermířovský 

a Kaní. Historické jádro města leží východně od soutoku Bečvy s Hážovickým potokem. 

Katastr zaujímal v r. 1900 rozlohu 2 745 ha, po připojení Rysové v r. 1980 vzrostla 

rozloha katastru na 3 878 ha. V r. 2007 měl Rožnov celkem 17 304 obyvatel, 1 872 domů 

a celkem 6 485 bytů. 

Městem prochází silnice I. třídy č.35 z Valašského Meziříčí do Žiliny a silnice 

I.třídy č58 z Frenštátu pod Radhoštěm. Velký význam pro Rožnov mělo otevření 

železničního spojení s Krásnem n. B. v r. 1892. Svou polohou je Rožnov přímo předurčen 

pro rekreaci a sport. Město a jeho okolí je vybaveno řadou sportovišť pro zimní i letní 
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sporty. V jeho okolí se nacházejí stovky kilometrů značených turistických cest 

a cyklistických tras v nadmořských výškách od 350 do 1150 m, z nichž je nejdůležitější 

nově vystavěná cyklotrasa č.6260, která vede z Valašského Meziříčí na Horní Bečvu.  

Na bažinatých pozemcích u vlakového nádraží vyrůstal od r. 1949 podnik Tesla, 

zaměřený na elektrovakuovou techniku. Od původní výroby elektronek přešel na výrobu 

tranzistorů, televizních obrazovek a později integrovaných obvodů. V r. 1984 byly 

uvedeny do provozu objekty pro výrobu barevných televizních obrazovek. Po r. 1990 došlo 

k propadu výroby a podnik se rozdělil na více menších subjektů. 

3.1.3 Historie a vývoj 

Rožnov pod Radhoštěm byl založen v polovině 13. století, mezi lety 1246 – 1267, 

olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburku. Právě z roku 1267 existuje první zmínka 

o městě. V průběhu let se v Rožnově vystřídalo několik šlechtických rodů. Roku 1548 

získali panství Žerotínové a udrželi si ho až do 19. století. Za jejich vlády došlo v Rožnově 

k rozkvětu hospodářství i řemesel.  

Nedaleko Rožnova pod Radhoštěm na jihozápadní straně se zdvihal nad řekou 

Bečvou homolovitý vrch sopečného původu pojmenovaný jako Hradisko a na něm byl 

postaven stejnojmenný hrad. Původně strážní hrádek stál na kopci Hradisko nad městem 

od 13. století. Postupně se rozrůstal a spolu s hrady Helfštýnem a Hukvaldami sloužil 

k ochraně Moravy před uherskými nájezdníky. Své zkázy se hrad dočkal v 15. století - na 

rozkaz Císaře Ferdinanda I. byl částečně rozbořen roku 1539, kdy se v něm usadili 

zbojníci. 

Na počátku 19. století měl Rožnov ještě vesměs dřevěné domy, jen na náměstí stály 

čtyři nízké zděné. První větší jednoposchoďový dům byl vystaven teprve roku 1839. 

Obyvatelé se převážně živili málo výnosným zemědělstvím a pastevectvím. Podle pastevců 

- valachů byli osadníci nazýváni Valaši a celá oblast Valašsko. 

V roce 1796 si zdejších příznivých klimatických poměrů povšiml brněnský lékař dr. 

Kročák. Překvapivě dobré léčebné výsledeky a narůstající počet hostů dal podnět ke 

vzniku klimatických lázní. Ty založil roku 1820 tehdejší ředitel zdejšího panství Josef 

Drobník. Největšího rozkvětu dosáhly klimatické lázně na počátku 20. století, kdy během 

letní sezóny přijíždělo do Rožnova až 3000 hostů téměř z celého světa. Lázně sloužily 

k léčbě nemocí dýchacího ústrojí, plic a také srdce. 
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Největší rozmach zaznamenalo město po druhé světové válce, kdy v něm byl 

postaven průmyslový podnik Tesla. Počet obyvatel Rožnova vzrostl do současnosti na 

čtyřnásobek a blíží se ke dvaceti tisícům. Pro Rožnov pod Radhoštěm je charakteristická 

původní zástavba na levém břehu řeky Bečvy, a také typická architektura minulých 

desetiletí s panelovými domy a rozsáhlou průmyslovou sférou v severozápadní části. 

Půlkruhem kolem historického jádra města se rozkládá městský park. K památným 

objektům ve městě patří katolický chrám, zasvěcený Všem Svatým, postavený v letech 

1748-52.  

Z průmyslu bylo na Rožnovsku rozšířeno zejména tkalcovství. Už v roce 1687 je 

v Rožnově uváděna papírna a od roku 1712 také pivovar. Průmysl v současnosti 

reprezentuje více než stovka firem, nacházejících se v průmyslovém areálu bývalého 

podniku Tesla. Tradici pletařství dnes udržuje podnik LOANA, zachovalo se papírenství. 

Rožnov pod Radhoštěm je významným kulturním a zejména turistickým centrem. Díky své 

poloze, chráněné okolními kopci od severu, se město stále vyznačuje příznivým klimatem. 

 

3.2 Základní předpoklady rozvoje města 

3.2.1 Obyvatelstvo 

Základním kvantitativním ukazatelem vymezujícím rozsah populace daného území je 

počet obyvatel. Město Rožnov pod Radhoštěm patří počtem obyvatel k městům střední 

velikosti. K 31. prosinci 2007 bylo v evidenci Městského úřadu evidováno celkem 17 304 

osob. Při rozloze 39,47 km2 to představuje hustotu osídlení cca 440 obyvatel na 1 km2. 

Počet obyvatel města je víceméně stabilní, výraznější pokles počtu obyvatel byl pouze na 

přelomu 80. A 90. let minulého století. Tento jev mohl být způsoben nástupem trendu 

stěhování se do větších měst. 

3.2.2 Doprava 

Území Rožnova pod Radhoštěm je dostupné jak individuální, tak i hromadnou 

automobilovou dopravou. Výrazným deficitem Zlínského kraje, který se v konečném 

důsledku promítá i do dopravní obslužnosti v mikroregionu, je neexistence sítě silnic vyšší 

třídy (dálnice a rychlostní silnice) s návazností na ostatní regiony, jejich nadřazenou 
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silniční síť a na dálniční síť České republiky a Evropy. Rožnovem pod Radhoštěm 

prochází některé silnice s neregionálním významem, nejvýznamnější je silnice č. I/35 

Valašské Meziříčí – Žilina. Tato silníce je zároveň nejproblematičtější z hlediska 

dopravního zatížení. V úseku u autobusového nádraží v Rožnově pod Radhoštěm po ní 

projede 13 000 vozidel denně. Další důležitou komunikací je silnice č. I/58 Rožnov pod 

Radhoštěm – Bohumín. 

Železniční doprava je zajišťována po trati ČD č. 281 Valašské Meziříčí – Rožnov 

pod Radhoštěm. Po trati projede až 13 párů osobních vlaků denně, jejich vozba je 

zajišťována novými vozy typu 812. Konkurenceschopnost železnice v osobní dopravě je 

podmíněna zvýšením cestovní rychlosti, komfortu cestování a zaváděním systému lehké 

železnice a integrovaných dopravních systémů. Generel dopravy Zlínského kraje do 

budoucna počítá s modernizací a provedením elektrizace na celé trati. Ve svém důsledku se 

jedná o významná zlepšení především ve zvýšení traťové rychlosti, zvýšení propustnosti 

a zabezpečení dopravní cesty. To by z hlediska turistického ruchu znamenalo zlepšení 

dopravních podmínek pro osobní dopravu a vytvoření podmínek pro provoz lehkých 

kolejových vozidel v rámci integrovaného dopravního systému. 

Autobusové spojení mezi Valašským Meziříčím, Žilinou a Rožnovem pod 

Radhoštěm, jako centrem mikroregionu, je kvalitně obslouženo jak místními, tak 

i dálkovými a mezinárodními autobusovými linkami. O víkendech bývá nasazeno spojů 

méně, nicméně i přes toto omezení je město pro turistu, který jede autobusem z těchto 

směrů, stále dobře dosažitelné. Situaci na trase Rožnov pod Radhoštěm - Žilina mírně 

komplikuje hranice se Slovenskou republikou, nicméně město je dostupné i z tohoto 

směru. Buďto přímo, nebo přes Frenštát pod Radhoštěm. 

Městem procházejí cyklotrasy: 46 (Beskydsko – karpatská magistrála), 6016 

(Hodslavice – Rožnov pod Radhoštěm), 6012 (Valašské Meziříčí – Velká Lhota – Rožnov 

pod Radhoštěm), 6013 (Rožnov pod Radhoštěm – Soláň- Třeštík – Bumbálka) a 6014 

(Rožnov pod Radhoštěm – Vigantice – Soláň). Dále je v mikroregionu Rožnovsko 

postupně budována potřebná síť navazujících cyklostezek. Vzhledem k relativně malému 

zatížení zdejších místních silnic lze cyklistickou dopravu realizovat i na stávajících 

komunikacích. Výjimkou jsou komunikace I. tř., které jsou intenzivně využívány 

motorovými vozidly a jsou pro cyklisty nevhodné. Další výstavba cyklotras a cyklostezek 

je plánována na následující léta. Generel dopravy Zlínského kraje navrhuje vybudovat 

cyklotrasu Bečva v úseku hranice kraje – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm. 
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V této souvislosti převést na tuto trasu souběžně vedený úsek Jantarové stezky. V rámci 

zlepšení služeb pro turisty jsou v oblasti provozovány cyklobusy, které jsou vybaveny 

k přepravě osob s jízdními koly. Slouží k návozu cyklistů do mikroregionu z okolních měst 

(Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Valašské Meziříčí). Na území mikroregionu se jimi 

pak mohou cyklisté dopravit do většiny obcí. 

3.2.3 Přírodní podmínky 

Rožnov pod Radhoštěm se nachází na úpatí Moravskoslezských Beskyd na severu 

a Vsetínských vrchů na jihu. Moravskoslezské Beskydy – pohoří porostlé hlubokými lesy, 

v nichž se uchovala řada zbytků přirozených porostů, z velké části chráněných přírodními 

rezervacemi. Jsou celoročně rekreačně i turisticky vyhledávané. Jihozápadní oblast 

Moravsko-slezských Beskyd je pak podle hory Radhoště (1129 m.n.m.) nazývána 

Radhošťské Beskydy.  

Jižní svahy směrem k Rožnovské Bečvě jsou mírnější než severní svahy od 

Frenštátu pod Radhoštěm. Tomu odpovídá i rozvinutější osídlení s množstvím osad 

a samot, které se táhnou téměř až k vrcholovým partiím. Vsetínské vrchy jsou 

charakteristické protáhlými hřebeny s hlubokými údolími erozního původu. Jsou porostlé 

smrkovými a smíšenými lesy, které se střídají s horskými loukami.  

 

 

Obr. 1- Zóny chráněné krajinné oblasti Beskydy 
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Malebná horská a podhorská krajina Rožnova pod Radhoštěm je velmi atraktivní 

pro rekreaci a pobyt v přírodě. Rekreační využití umožňuje údolí Rožnovské Bečvy. Četné 

hřebenové polohy nabízejí možnosti dalekých rozhledů po krajině a zdůrazňují její 

variabilitu a atraktivnost. Město má příznivé klima a prostředí umožňující rehabilitační 

a ozdravné pobyty. Unikátnost přírodních podmínek Rožnova pod Radhoštěm se odráží 

také v tom, že je jeho území, spolu s převážnou částí Moravskoslezských Beskyd 

a Vsetínské hornatiny, zahrnuto do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy. 

Chráněná krajinná oblast Beskydy je rozdělena do čtyř zón podle důležitosti 

ochrany. Město Rožnov pod Radhoštěm spadá do čtvrté zóny (sídelní zóna). Sídelní zóna 

v sobě zahrnuje souvisleji zastavěná území s návazností na intenzivně obdělávanou 

zemědělskou půdu. Zde je umožněno umisťování obytných a podnikatelských aktivit 

a intenzivnější zemědělskou výroba. [12] 

3.2.4 Geologické a hydrogeologické podmínky 

Morfologicky je situováno území v tzv. Rožnovské brázdě, která tvoří rozhraní mezi 

Vsetínskými vrchy a Moravskoslezskými Beskydy. Z hlediska geologického se jedná 

o rozhraní křída - paleogén, přičemž křídové vrstvy vystupují víceméně po severním a SV 

okraji a paleogenní vrstvy vystupují převážně při jižním a JZ okraji. Rovinný terén údolí 

řeky Bečvy je budován kvartérními sedimenty zastoupenými náplavovými hlínami 

a písčitými až hlinitopísčitými štěrky údolní terasy, případně (zcela ojediněle) písky. 

Vlastní povrch kvartéru je upravován různě mocnými navážkami proměnlivého charakteru. 

Křídové vrstvy jsou tvořeny ve východní části tzv. godulskými vrstvami, které jsou 

převážně jílovcové, s podílem jílovce a pískovce max. 1:1. Jílovce, v polohách zpravidla 

několik centimetrů až několik decimetrů silných, jsou nevápenité, šedé, světle šedé, z části 

jsou jemně písčité. Polohy jílovce oddělují vzájemně lávky pískovců 3-120 cm silné. 

Pískovce jsou jemně až středně zrnité, křemité až skelné, deskovité, odlučné. Jílovce 

obsahují zrnka křemene, vzácněji pelitizovaný ortoklas a plagioklas, muskovit a biotit. 

Mocnost godulských vrstev činí 60-600 m. Po severním a SV okraji je křída tvořena tzv. 

istebňanskými vrstvami, které leží na vrstvách godulských. Tyto vrstvy tvoří střídání 

pásem převážně pískovcových a pásem převážně břidličných. Bazální poloha pískovce 

a slepence je mocná 60-140 m. Její mocnost roste od SZ k JV. Místy je rozdělena slabší 

polohou s břidlicemi. Nad ní následuje poloha s převahou břidličných jílovců, mocná asi 
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240 m, nad níž je opět pásmo s naprostou převahou pískovce, mocné téměř 50 m. V jeho 

nadloží je opět pásmo břidličné, pak pásmo pískovcové a nejvýše pásmo břidličné, mocné 

přes 300 m. 

Paleogenní vrstvy jsou zastoupeny podmenilitovými vrstvami slezskými, které jsou 

tvořeny převážně jílovcovým souvrstvím z jílovců měkkých, většinou snadno větrajících 

v jíl, jen místy i tvrdých. Jílovce jsou v polohách několik decimetrů až několik metrů 

mocných. Vzácně byl v jílovcích pozorován jemnozrnný pyrit. Jílovce bývají lasturnato-

destičkovité odlučné. Pískovce (až písky) v proužcích až polohách (0,3 m - 25 cm 

mocných) jsou nejčastěji moučkovité až jemně zrnité, vzácněji středně zrnité, hrubozrnné 

až drobně slepencové. Ve slepencovém pískovci jsou valounky a úlomky křemene, 

černošedého pyritu, červeného živce a žuly. 

 

 

Obr. 2 -  Geologická mapa Rožnova pod Radhoštěm 
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Náplavové hlíny. Tvoří povrchovou vrstvu rostlého terénu. Jsou písčité až 

jílovitopísčité, hnědé, často rezavé a šedé šmouhované, místy s přechody až do hlinitých 

písků, lokálně s valouny štěrku. Mocnosti hlín jsou značně proměnlivé, redukovány navíc 

úpravami terénu a nahrazovány navážkami. Z hlediska základové půdy jsou náplavové 

půdy hlíny hodnoceny jako hlíny písčité, ojediněle místy jako jílovitopísčité. Náplavové 

hlíny, s hodnotou tabulkové výpočtové únosnosti Rdb= 140 kPa, je možno považovat za 

méně únosné resp. vhodné pro založení z hlediska zakládání nenáročných objektů. 

Štěrky údolní terasy Bečvy jsou následnou vrstvou pod náplavovými hlínami, 

případně navážkami. Jsou písčité až hlinitopísčité, s dobře opracovanými valouny 

beskydských pískovců, hnědé, hnědošedé až šedé s velikostí valounů max. do 200 mm. Jde 

o štěrky drobno až střednězrnné, místy až balvanité. Jejich mocnost je dosti proměnlivá, 

v závislosti na vzdálenosti od vlastního toku Bečvy. Mocnost vrstev štěrků je 5,50 -7,50 m, 

místy je větší než 10,00 m. Propustnost štěrků je značně vysoká. 

Hladina podzemní vody je na stropě vrstvy štěrků. Jde o průlivovou vodu s volnou 

hladinou. Podzemní vody jsou dotovány převážně srážkovými vodami a vsakem vod 

z přilehlých svahů. Báze štěrků odpovídá zhruba úrovni toku Bečvy a jde tedy o přímou 

komunikaci s tokem. Podzemní voda je hodnocena jako slabě kyselá, hladová, která by při 

styku se základovými betonovými konstrukcemi působila agresivními účinky v důsledku 

vysoké koncentrace CO2 (voda uhličitá). [15] 

3.2.5 Rekreace, kultura a cestovní ruch 

Ubytování: 

V Rožnově pod Radhoštěm je 80 zařízení s celkově 1 617 pokoji a 4 927 lůžky. Podíl 

počtu lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních Rožnova pod Radhoštěm na celkovém 

počtu lůžek ve Zlínském kraji tak činí 19,3 %. Návštěvnost hromadných ubytovacích 

zařízení situovaných v Rožnově pod Radhoštěm, se mezi lety 2008 a 2009 zvýšila o 29,4 

% co do celkového počtu příjezdů, v čemž se projevil jak významný nárůst v příjezdech 

domácích (30,9 %), tak zahraničních návštěvníků (23,4 %). 
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Stravování: 

Po roce 1989 nastal velký rozvoj stravovacích zařízení a doplňujících služeb cestovního 

ruchu (vinárny, koliby, denní a noční bary, kadeřnictví, kosmetika, čistírny, foto služby, 

půjčovny). Vzhledem k velkému konkurenčnímu prostředí se zlepšila i kvalita 

poskytovaných služeb. Největší koncentrace stravovacích služeb je v Rožnově pod 

Radhoštěm, nicméně v každé okolní obci se nachází minimálně stravovací zřízení nebo 

pohostinství. Jejich počet a kapacita vykazuje vysokou míru prostorové dynamiky, 65 % 

kapacit je situováno ve městě Rožnov pod Radhoštěm, kde většina zařízení disponuje 

zahrádkou. V Rožnově pod Radhoštěm se nachází 42 stravovacích zařízení o celkové 

kapacitě 3 837 osob. 

 

Kultura: 

Rožnov pod Radhoštěm nabízí návštěvníkům také řadu kulturních a historických památek 

a pamětihodností. Z kulturních organizací můžeme vyjmenovat například: 

- Valašské muzeum v přírodě 

- Kino Panorama 

- T klub – kulturní agentura 

- Folklórní soubor Radhošť 

- Cimbálová muzika Jánoš 

 

Nejnavštěvovanější výletní místo je Valašské muzeum v přírodě, které je nejstarším 

muzeem v přírodě ve Střední Evropě, založeno v roce 1925. Ve třech samostatných 

areálech: Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina je umístěno více jak 

šedesát objektů zastupujících typickou roubenou architekturu národopisného regionu 

Valašsko. Ročně navštíví Valašské muzeum v přírodě na 600 000 návštěvníků, kteří 

mohou obdivovat nejen obydlí, hospodářské a technické stavby, ale i pravidelné víkendové 

programy, které přibližují staré způsoby hospodaření, domácí práce a řemesla. Muzeum 

každoročně pro své návštěvníky připravuje programy jako jsou: 

- Celoroční cyklus „Valašský rok“ počíná v únoru Masopustem s tradičním 

maškarním průvodem a končí „Vánocemi na dědině“ a „Živým Betlémem“. 
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- Každou sobotu a neděli od května do září probíhají programy pro milovníky lidové 

hudby, zpěvu a tance na pódiu komorního amfiteátru. 

- Pořady, při nichž jsou oživovány staré způsoby zemědělské a domácí práce, 

dřevozpracující řemesla, zpracování textilních vláken, s názvy „Velký redyk“, 

„Velké prádlo“, „Lněná sobota“, „Podzim na chalupě a na poli“. 

- Jarmarky. 

- Festivaly – nejvýznamnější jsou Rožnovská Valaška, Rožnovské slavnosti, Dny 

krajanů. 

- Přehled programů je součástí každoročně vydávaného sborníku „Valašský rok“. 

3.2.6 Sportovní zařízení 

V Rožnově pod Radhoštěm je vybudováno velké množství sportovních zařízení, takže je 

zde možné provádět téměř jakýkoliv sport. Ve městě je nově vybudovaná Synot tip 

sportovní hala, tato hala je vybavena řadou sportovního vybavení. Jsou zde 3 vnitřní 

tenisové kurty, 2 venkovní antukové kurty, 1 squashový kurt, kurt pro badminton, 

nohejbal, stolí tenis a lezecká stěna. V této hale jsou také pořádány různé sportovní akce 

a turnaje. 

Dále je ve městě zimní stadion, v němž jsou pořádány zápasy místního hokejového 

týmu, a také je zde možnost bruslení pro širokou veřejnost. Dalším sportovním zařízením 

je krytý plavecký bazén s tobogánem. V bazénu je také zřízen malý bazén pro děti 

předškolního věku, je zde možnost jak parní tak suché sauny a masáží.  

Velký přínos pro turistiku a sportovní vyžití má zdejší camp a jeho sportovní 

zázemí. V blízkosti campu je městské koupaliště vybavené dvěma velkými bazény 

a jedním malým, hřištěm na minigolf, lezeckou dráhou Gibon, množstvím prolézaček pro 

děti a trampolínami. Na koupališti se také přádají koncerty a různé společenské akce. Je 

zde velké množství dalších sportovních zařízení, jako například: 

- Stadion Horní Paseky 

- Golfové hřiště 

- Jezdecký areál Hradisko 

- 11 antukových kurtů 

- Veřejné víceúčelové hřiště 

- Sportovní haly 
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3.2.7 Školství 

Školství v Rožnově pod Radhoštěm pokrývá potřeby samotného města a širšího okolí na 

stupních vzdělání od mateřských škol až po vybrané formy středoškolského studia. 

 

Předškolní vzdělání: 

Síť předškolních zařízení v Rožnově pod Radhoštěm zahrnuje celkem 5 zařízení 

mateřských škol pro děti ve věku 3 až 6 let. Některé mateřské školy jsou více či méně 

zaměřené na různé druhy výuky a aktivit jako je například výuka jazyků nebo zaměření na 

sport. Rodiče dětí si mohou díky tomu vybrat mateřskou školu, která bude nejlépe 

vyhovovat zájmům jejich dětí. Ve městě se nacházejí tyto mateřské školy: 

- MŠ Koryčanské paseky 

- MŠ Na Zahrádkách 

- MŠ 1. maje 1153 

- MŠ 5. května 1527 

- MŠ Radost 5. května 1701 

 

Základní školy: 

Povinná školní docházka je stanovena v rozsahu devíti let. Absolvent základní školy získá 

základní vzdělání. Po splnění povinné školní docházky může absolvent pokračovat 

v libovolném vzdělávacím programu středních škol, pokud při přijímacím řízení splní 

podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní 

způsobilosti požadované pro zvolený obor. Město Rožnov pod Radhoštěm zřizuje 

8 základních škol a příspěvkových organizací. Z toho je 5 základních škol zřizováno 

a spravováno městem a 3 školy jsou soukromé. Ve městě se nacházejí tyto základní školy: 

- ZŠ Koryčanské Paseky 

- ZŠ Pod Skalkou 

- ZŠ Videčská 

- ZŠ Záhumení 

- ZŠ 5. Května 

- ZŠ Sedmikráska o.p.s. 

- ZUŠ Rožnov p.R. 
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- Základní škola praktická 

 

Střední školy: 

Rožnov pod Radhoštěm představuje centrum středoškolského vzdělávání pro obyvatelstvo 

okolních obcí. Ve městě působí 4 střední školy a učiliště. Střední škola informatiky, 

elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm také poskytuje učňovské řemeslné 

vzdělání v různých oborech. Ve městě se nacházejí tyto střední školy: 

- Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

- Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 

- Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 

- Střední škola cestovního ruchu, s.r.o. 

 

3.3 Technická infrastruktura 

3.3.1 Zásobování vodou 

Prameniště: 

Zdrojem pitné vody je prameniště na k.ú. Dolní Bečva s výrobou 35 l/s a přívodní řad DN 

500 mm ze skupinového vodovodu Stanovnice s dodávkou 25 l/s (údaje z let 2001-2002). 

Současná dodávka vody pro město Rožnov a okolní obce se pohybuje kolem 55 l/s 

(Vigantice, Hutisko, Vidče, Zubří), vlastní spotřeba města je 40-45 l/s. V 7/2002 bylo 

město Zubří přepojeno na skupinový vodovod Stanovnice přes stávající ČS Rožnov – 

Zubří a výroba vody v prameništi byla snížena na 25 l/s. 

Výhledová potřeba vody pro město Rožnov pod Radhoštěm včetně okolních obcí 

po dobu platnosti územního plánu by neměla překročit hodnotu 65-70 l/s a je již 

v současné době garantována dodávkou z výše uvedených zdrojů. Přepravní kapacity 

hlavních vodovodních řadů jsou dostačující i pro daleký výhled. [14] 
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Přívodní a zásobovací řady: 

Z prameniště Rožnov bude čerpáno průměrně 25 l.s-1 potrubím DN 300 mm do vodojemu 

Kozinec o obsahu 3 x 650 m3 a 10 l/s potrubím DN 300 druhým směrem čerpání do VDJ 

Skanzen 2x1000 m3. Z vodojemu Kozinec (434,48/430,00) je voda dopravována potrubím 

DN 300 mm do dolního tlakového pásma a do vodojemu Zubří o obsahu 2 x 400m3 (800 

m3 413,10/408,60). Na odbočce z řadu DN 300 ve stan. 1,3 km byla provizorní čerpací 

stanice, ze které bylo čerpáno 20 l.s-1 do vodojemu Písečný 2 x 1000 m3 (2 000m3), který 

zásobuje horní tlakové pásmo. Vodojem je osazen na kótě 462,00/458,20. Tato čerpací 

stanice byla zrušena a množství čerpané vody z provizorní čerpací stanice je do vodojemu 

Písečný přiváděno z ČS Rožnov – Zubří. 

Z vodojemu Písečný HTP řadem DN 400 mm je zásobováno sídliště Písečný. Řad 

DN 400 propojen s řadem přivádějícím vodu z vodojemu Kozinec DN 300 mm 

s uzavřením dělícím šoupětem. Přívod do sídliště Písečný řadem DN 400 mm s množstvím 

20 - 92,4 l.s-1. [14] 

3.3.2 Kanalizace 

Kanalizace je v samotném Rožnově vybudovaná, v okrajových částech však chybí. V roce 

1991 byl na SmVaK - projektový odbor Hranice, zpracován generel města Rožnova pod 

Radhoštěm, včetně kanalizace. 

Kapacita ČOV Zubří je 13 650 m3 za den, látkové zatížení je dimenzováno na 

46265 ekvivalentních obyvatel. Dle konzultací na VaK Vsetín a.s. se nepředpokládá 

rekonstrukce staré ČOV v Rožnově a čištění části vod na starém zařízení. Kapacita ČOV 

v Zubří je po stránce hydraulického i látkového zatížení vyhovující a bude i po dobu 

předpokládané platnosti územního plánu. Vzhledem ke stáří ČOV (provoz od roku 1976), 

bude však nutná její rekonstrukce, která by řešila zejména odstraňování nutrientů P a N 

a kalovou koncovku. Původní ČOV Rožnov je zrušena. 

Pro odvedení splaškových vod z města Rožnova pod Radhoštěm a příslušných 

integrovaných obcí kanalizace vyhovuje. V případě intenzívních dešťů je v některých 

úsecích kanalizace poddimenzovaná a hygienikem předepsané ředění v poměru 1:10 

u vody, přepadající do recipientu je dodrženo. [14] 
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3.3.3 Zásobování plynem 

Město Rožnov pod Radhoštěm má rozvinutou plynofikační síť. Město je zásobeno 

z vysokotlakého plynovodu přicházejícího od Valašského Meziříčí a procházejícího po 

severním okraji města a pokračujícím do Frenštátu pod Radhoštěm Vysokotlaký plynovod 

má dimenzi DN 300 mm PN 4,0 MPa s provozním přetlakem 2,0 MPa. 

Z VTL je veden VTL přívod DN 300 k regulačním stanicím pro areál TESLA, 

který má samostatnou RS, dále pokračuje k RS1 VTL/STL/NTL o kapacitě 5 000 m3/hod. 

RS 1 je umístěna v západní části města u podchodu mezi silnicí I. tř. Val. Meziříčí - 

Rožnov a průmyslovým areálem. Regulační stanice je dvoustupňová s výstupem VTL/STL 

DN 150 mm o kapacitě 4 000 m3 a NTL o kapacitě 1000 m3/hod. Druhá regulační stanice 

označená RS2 redukující vysokotlak na STL a NTL je umístěna v severní části města na 

ulici Lesní v lokalitě Rybníčky. 

Přívod VTL DN 80 mm je veden ze severu kolem Kozince, penzionu Na Výsluní 

a hotelu Relax k RS. Výstup STL DN 150 mm, kapacita 2000 m3hod., výstup NTL DN 

200 kapacita 1000 m3/hod. Třetí regulační stanice označená RS3 je umístěna mezi 

regulační stanicí RS1, RS2 na Bezručové ulici je propojena středotlakým rozvodem DN 

150 mm z RS 1 a RS 3. Stanice redukuje střední tlak na nízký, výkon 1 200 m3/hod, výstup 

DN 300 mm. Celková kapacita regulačních stanic 9 000 m3/hod. Plynovodní síť města je 

v zásadě nízkotlaká s přetlakem 0,002 MPa posílená středotlakem s přetlakem 

0,3 MPa. [14] 

3.3.4 Zásobování elektrickou energií 

V Rožnově pod Radhoštěm nejsou provozovány zdroje elektrické energie. Veškerá potřeba 

elektrické energie je zajišťována z rozvodné soustavy 22 kV napojené z rozvodny 110/22 

kV Rožnov umístěné na západním okraji města. Rozvodna je napájena z nadzemního 

vedení č. 563 a 564 o napětí 110 kV z Valašského Meziříčí. Městem prochází též vedení 

VVN 220 kV č. 270 a vedení VVN 110 kV č. 649 - 650. Z rozvodny 110/22 kV jsou 

vyvedeny všechny linky VN 22 kV (VN 22 kV č. 46, 61, 62, 63, 103, 104), které napájí 

transformovny. 

Tato vedení jsou provedena částečně nadzemním vedením a v centru města 

kabelovým vedením. Transformovny napájené z nadzemního vedení 22 kV jsou stožárové 
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a to v provedení na beton. stožárové nebo na ocelových příhradových stožárech (1 x 250 - 

630 kVA). Transformovny připojené kabelem jsou kioskové s jedním, dvěma nebo třemi 

transformátory do 400 - 630 kV. Zařízení distribučních transformoven DTS - 22/0,4 kV, 

nadzemní vedení a kabelové sítě VN 22kV ve městě jsou převážně v dobrém technickém 

stavu. Nadzemní vedení nadřazené soustavy VVN 110 kV a 220 kV procházející městem 

je nutno respektovat včetně ochranných pásem. Průmyslový areál bývalé Tesly Rožnov 

zásobuje energetickými medii tedy i elektřinou podnik ENERGO-AQUA a.s. Rožnov, 

který má k dispozici instalovaný příkon 45 MW x 2. 

Distribuční sítě NN Ve vnitřním městě a u soustředěné výstavby jsou rozvody 

provedeny kabely uloženými v zemi. Pouze v okrajové části města je rozveden rozvod 

nadzemním vedením. Z důvodu provozní spolehlivosti a přenosové schopnosti je nutno síť 

NN průběžně rekonstruovat. Situace v zásobení elektrickou energií města Rožnova je 

dobrá. Nadzemní vedení 22 kV jsou různého stáří a provedení. Průběžně je prováděna 

rekonstrukce a údržba energetických zařízení. Celkově je v lokalitě Rožnova, Tylovic 

a Hážovic provozováno 81 transformoven, z toho 61 distribučních, s instalovaným 

výkonem transf. strojů 29 080 kVA. V transformovnách je výkonová rezerva 3.800 kVA 

při výměně transformátorů za vyšší. [14] 

 

Veřejné osvětlení: 

Hlavní komunikace jsou osvětleny sodíkovými svítidly na stožárech s výložníky, okrskové 

komunikace a chodníky jsou osvětleny parkovými svítidly. Rozvody elektrické energie pro 

svítidla veřejného osvětlení jsou zásadně řešeny kabelovým vedením. Napojení 

jednotlivých větví VO je z rozvaděčů veřejného osvětlení RVO, které jsou napájeny 

samostatnými vývody z transformoven. 

3.3.5 Zásobování teplem 

Ve městě je vybudována soustava CZT (Centrální zásobování teplem), jejímž základním 

zdrojem je výtopna Energoaqua (dříve TESLA). Tento zdroj zásobuje technologii závodu 

a je zdrojem tepla pro objekty komplexní občanské výstavby ve městě. Instalovaný výkon 

zdroje je 106 MW. Jako palivo je používán zemní plyn a mazut. V současné době je 

Rožnov vytápěn centrálně třemi hlavními napáječi. 
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Tepelný napáječ výtopna - Jižní město: 

Stávající odebíraný výkon je 4,73 MW v páře o parametrech 0,8 MPa, 180°C. Instalovaný 

výkon VS - jižní město je 5,66 t/h páry, což je cca 3,8 MW. Délka parovodu je cca 1,7 km. 

Technický stav parovodu není dobrý. 

Parovod o DN 250 je veden z objektu centrálního zdroje jižním směrem a po 

přechodu hlavní silnice se dělí na dvě větve - větev západní a východní. Západní část 

parovodu o jmenovité světlosti DN 200 končí ve výměníkové stanici objektu RTS (DN 

100) - Rožnovská travní semena. Východní větev o DN 250 je vedena prakticky v souběhu 

s hlavní silnicí do výměníkové stanice “Jižní město”. Z této VS je pak zásobováno město 

pomocí teplovodního, sekundárního rozvodu provedeného v bezkanálové technologii 

LÖSSTÖR RÖR - předizolované ocelové potrubí. Sekundární rozvody jsou provedeny 

částečně jako dvojtrubka, částečně jako čtyřtrubka. 

Stávající parovod je veden z části v neprůlezných kanálech, zčásti nadzemním 

vedením na nosných konstrukcích. Část parovodu, která byla vedena od VS Jižní město do 

objektu ČSAD je dnes již mrtvá, neboť ČSAD si vybudovalo svoji vlastní plynovou 

kotelnu. Parovod je provozován pouze v zimním období. V letním období (květen až září), 

je odstaven. Dodávka tepla pro objekty Jižního města v létě je zajišťována z nové plynové 

kotelny o jmenovitém výkonu cca 500 kW. Kotelna je přistavěna k objektu stávající 

výměníkové stanice Jižní město. [14] 

 

Tepelný napáječ výtopna - sídliště 1. Máj: 

Je renovovaný stávající horkovod vyvedený z předávací stanice centrálního zdroje, která 

má výkon 70 MW. Horkovod s parametry média 130/70°C, PN 16 přenáší cca 11,0 MW 

tepelného výkonu. Délka horkovodu je cca 1,7 km. Horkovod je proveden v bezkanálové 

technologii LÖSSTÖR RÖR. Z teplárny je veden východním směrem o dimenzi DN 250, 

koncovou stanicí je VS 1. máj 3. Koncová dimenze horkovodu je DN 150. 

Z předávacích stanic horká voda/teplá voda je teplovodní medium dopravováno 

k jednotlivým odběratelům pomocí sekundární sítě rovněž v bezkanálové technologii 

LÖSSTÖR RÖR. Hlavní odběrateli tepla jsou VST-2 1. máj o instalovaném výkonu 8 MW 

a VST-3 1. máj o instalovaném výkonu 7 MW. [14] 
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Tepelný napáječ výtopna – LOANA: 

Je parovod, přenášející výkon 19,8 MW v páře o parametrech 0,8 MPa, 180°C. 

Z centrálního zdroje tepla je veden tento parovod o dimenzi DN 350 prakticky východním 

směrem ke koncovým stanicím ZŠ - Pod Skalkou - DN 125 a VS Dolní Paseky 1 DN 150. 

Část parovodu (severní odbočka) DN 100 pro objekty gymnázia a základní školy je již 

mrtvá, neboť gymnázium a ZŠ jsou dnes prakticky připojeny z rekonstruované VS E13 - 

Koryčanské Paseky, prostřednictvím sekundárních rozvodů. 

Rovněž část parovodu v délce asi 420 m původně napájející VS E13 je již mrtvá. 

VS E13 je napojena z nové větve horkovodu BO. Rekonstrukce VS E13 ze systému 

pára/teplá voda na systém horká voda/teplá voda byla provedena v r. 1998. Parovod k VS 

E13 bude demontován v jeho nadzemní části. [14] 
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4. Průvodní zpráva 

4.1 Podklady 

4.1.1 Výchozí podklady 

- Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 – o závazných částech územního plánu města 

Rožnov pod Radhoštěm 

- Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm, který byl schválen zastupitelstvem 

města Rožnov pod Radhoštěm dne 17. 9. 2002 

4.1.2 Mapové podklady 

- Katastrální mapa 

- Grafická část územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm 

- Výškopis 

- Polohopis 

- Ortofoto mapa 

- Výkres vedení plynovodu 

- Výkres vedení vodovodu 

- Výkres vedení kanalizace 

- Výkres vedení silových kabelů 

- Výkres vedení teplovodu 

- Výkres vedení telekomunikací 

 

4.2 Charakteristika území a stavebního pozemku 

4.2.1 Vymezení řešeného území 

Řešená lokalita se nachází severně od centra města na katastrálním území Rožnova pod 

Radhoštěm a navazuje na stávající zástavbu bytových domů. 
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Území je z jižní strany vymezeno stávající bytovou zástavbou, která je obsluhována 

ulicí Kulturní. Z východní strany je území vymezeno panelovou zástavbou a ulicí Horská. 

Západní stranu lokality ohraničují vzrostlé stromy. Ze severní strany je území ohraničeno 

polní cestou, která vede k několika chatkám a územím určeným k zemědělskému využití. 

Celá lokalita se mírně svažuje k jihu, sklon svahu je v průměru 8% a nachází se na výškové 

kótě 420 m.n.m. Území je celé porostlé travním porostem a roste zde pouze několik 

skupinek křovin a vzrostlé zeleně. 

4.2.2 Stávající stav území 

V současnosti je řešená lokalita evidována jako „orná půda“, která je vymezena výše 

popsaným způsobem. V jižní části řešeného území jsou již nově vystavěny tři bytové domy 

se zázemím. 

Elektrické sítě jsou vedeny podzemním vedením VN 22 kV. Vedení směřuje 

z východu k západu souběžně se stávající bytovou výstavbou. V těsné blízkosti řešeného 

území se také nachází trafostanice TS 47 koryčanský potok 22/0,4 kV. 

4.2.3 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 – o závazných částech územního plánu města Rožnov 

pod Radhoštěm. 

Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm, který byl schválen zastupitelstvem města 

Rožnov pod Radhoštěm dne 17. 9. 2002. 

4.2.4 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Podle platné územně plánovací dokumentace je pro parcelu určeno funkční využití C1 

a C2 a v blízké návaznosti na danou lokalitu se vyskytuje D1. 

 

Funkční využití ploch C1 a C2 – polyfunkční zóna centra města: 

Vymezuje území středu města se silně smíšenými urbanistickými funkcemi: 

občanská vybavenost všech druhů, ubytování, stravování, pohostinství, 

administrativa, správa, bydlení nízkopodlažní v rodinných domech i ve vícepodlažních 
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bytových domech (maximálně 4 nadzemní podlaží) včetně garážování osobních 

automobilů Součástí mohou být veřejná prostranství, zeleň, odstavné a parkovací plochy 

a technická vybavenost náležející k zóně. [13] 

 

Přípustné činnosti: 

- Individuální bydlení v rodinných domech 

- Bydlení v bytových domech 

- Občanská vybavenost 

- nevýrobní služby všech druhů  

 

Podmíněně přípustné: 

- Výrobní služby bez negativního vlivu na okolí a bez velkých nároků na dopravu 

 

Nepřípustné činnosti: 

- Výrobní aktivity průmyslového i zemědělského charakteru negativně ovlivňující 

své okolí 

4.2.5 Možnosti napojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu 

Doprava: 

Obsluhu nově navržené obytné zástavby je třeba řešit podle ČSN 736110 - „Projektování 

místních komunikací“. Uliční prostor mezi majetkovými hranicemi je navržen min. 14 m, 

tj. dvoupruhová obou-směrná komunikace šířky 6 m, 1,5 m chodník a 2,5 m pro vedení 

inženýrských sítí. Šířkové uspořádání komunikací a uličního prostoru vůbec je možno řešit 

různě - organizačně - jednosměrně, jednopruhové obousměrné, dvoupruhové, obytné ulice 

atd. V uličním prostoru mimo vlastní komunikační plochy, je nutno zabezpečit i místo pro 

parkování obyvatel a návštěvníků lokality na vjezdech k objektům. 

Nově navržená komunikace se bude napojovat ve třech místech na stávající ulici 

Kulturní. 
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Kanalizace: 

Napojí se do stávající jednotné kanalizace DN400 v ulici Kulturní. Na této stoce je 

oddělovací komora, která zředěné splašky v poměru 1:10 odlehčí do recipientu. 

 

Vodovod: 

Vodovod bude napojen v západní části území na stávající řad DN 300, dále pak bude 

pokračovat středem území a napojí se na stávající řad DN 100 ve východní části území 

u ulice Kulturní. Navržený řad bude mít DN 100. 

 

Plynovod: 

Pro zásobování navržených bytových domů zemním plynem bude sloužit nové plynovodní 

potrubí, které je výhledově plánováno k realizaci. Toto potrubí bude středotlaké DN 90. 

 

Elektřina: 

Zásobování elektrickým proudem nově navržené zástavby bude z části řešeno napojením 

na stávající trafostanicí TS 47 koryčanský potok 22/0,4 kV a na nově navrženou 

trafostanici TS písečný 22/0,4 kV. 

 

Telekomunikace: 

V rámci provádění inženýrských sítí a komunikace bude správcem O2 dotažena síť 

k navrženým stavbám. 

 

Teplovod: 

V oblasti Písečný existují dnes 2 výměníkové stanice P1 a P2. Tyto stanice mají 

instalovaný výkon VS-P1-3,7 MW a VS-P2-4,47 MW. Zejména VS-P2 má dostatečný 

výkon pro rozvoj obytné výstavby v oblasti Písečný. 
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4.2.6 Poloha vůči záplavovému území 

Zájmové území se nachází v blízkosti koryta řeky Rožnovské Bečvy, kde hladina řeky leží 

na výškové kótě cca 370 m.n.m a řešené území se nachází na výškové kótě cca 400 m.n.m. 

Z tohoto důvodu není nutné navrhovat protipovodňová opatření. 

4.2.7 Další podmínky pro přípravu výstavby 

Údaje o ochranných pásmech: 

Na hranici řešeného území se nachází trafostanice TS 47 koryčanský potok, na kterou se 

vztahuje ochranné pásmo 20 m. Zájmové území není dotčeno dalšími ochrannými pásmy. 

 

Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů: 

Na řešeném území se nachází jedna stavba chatového charakteru, u které bude nutno 

provést demolici. Protože je stavba malá nebude představovat její odstranění výraznější 

ekonomické zatížení, ani zatížení na životní prostředí. Na území se nachází pouze několik 

skupinek vzrostlé zeleně a křovin, které bude nutno odstranit. Žádné další asanace, či 

bourací práce není nutno provádět. 

 

Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu: 

Většina pozemků řešeného území jsou v pozemkovém katastru vedeny jako orná půda 

a bude třeba jejich vyjmutí ze zemědělského půdního fondu (v současné době nejsou 

pozemky obdělávány). Zbylé pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost, u těchto 

pozemků není nutné vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a nejsou určeny k plnění 

funkce lesa. Podrobný seznam pozemků z katastru nemovitostí s uvedením jejich druhu je 

přiložen v příloze č. 4 k této diplomové práci. 
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5. Výsledný návrh řešení území 

5.1 Urbanisticky architektonické řešení 

Konečný návrh vychází ze zadání studie a z charakteru řešeného území a okolní zástavby. 

Jedná se o výstavbu 15 bytových domů, které mají 3 nadzemní podlaží + podkroví a jedno 

podzemní podlaží využívané k parkování osobních automobilů. 12 bytových domů má 

průčelí orientováno jižním směrem a tvoří novou ulici, jejich vchody jsou orientovány 

k nově navržené místní komunikaci. Zbylé 3 bytové domy mají průčelí směrem východním 

a vchody do domů jsou od nově navržené ulice, která se napojuje na ulici Kulturní.  

Návrh nabízí širokou škálu úrovně bydlení. Prostorově, objemově i funkčně zapadá 

do městské části sídliště Písečný a společně s navrženou zelení a klidovými zónami 

určenými k relaxaci a sportovního vyžití všech věkových skupin tak vytváří vlastní 

urbanistické subcentrum. Celý urbanistický návrh respektuje podmínky zadání územní 

studie, platného územního plánu města Rožnov pod radhoštěm i zákonů a norem platných 

pro Českou republiku. 

 

5.2 Dopravní řešení 

Řešené území v lokalitě Písečný bude napojeno na stávající komunikace ve třech místech. 

První napojení bude v místě parcely p.č. 1224/84, kde se bude napojovat na stávající 

asfaltovou místní komunikaci ulici Kulturní a bude stoupat do svahu pod mírným sklonem 

cca 7%. Druhé napojení bude v místě parcely p.č. 1224/1, kde bude napojena na ulici 

Kulturní a bude stoupat ve sklonu cca 8%. Poslední napojení na ulici Kulturní bude v místě 

jejího ukončení. Všechny tři napojení budou propojeny v jednu hlavní ulici, která bude 

vedena po vrstevnici a kolem které bude vystavěna většina obytných domů.  

Jednotlivé bytové domy jsou zpřístupněny po navrhované síti místních komunikací. 

Navržené komunikace budou splňovat platné zákony a vyhlášky. 
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5.2.1 Silniční komunikace 

Základní charakteristika: 

Navržená komunikace je řešena jako dvoupruhová místní komunikace. Na této 

komunikace je v návaznosti na stávající místní komunikace navrženo snížení návrhové 

rychlosti na 30 km/h. Dodržování návrhové rychlostí bude zajištěno příslušným dopravním 

značením a zpomalovacími prahy.  

V dané lokalitě je navržena páteřní komunikace, která obsluhuje všechny nově 

navržené bytové domy. Díky této komunikaci je zde vytvořen ulicový typ zástavby. 

Z navržené komunikace jsou do jednotlivých bytových domů navrženy sjezdy 

zpřístupňující tak podzemní parkovací stání.  

 

Technické řešení: 

Je navržena dvoupruhová místní kominice šířky 6,0 m. Poloměry oblouků křižovatek 

a zatáček budou 7,0 m. Vozovka bude provedena jako středně nosná konstrukce 

s asfaltovým krytem. Podélný sklon komunikací vychází ze členění terénu. Příčný sklon 

bude proveden střechovitě nebo jednostranně se spádem do 2,5 %. Obruby jsou zvoleny 

betonové, které vyčnívají 100 mm nad niveletou vozovky. Snížení komunikace pro pěší 

bude pouze v místech přechodů pro chodce a vjezdu do podzemních garáží a to na 20 mm 

nad niveletu vozovky. Z návrhových rychlostí vyplývá velikost rozhledových trojúhelníků 

dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. 

Jednotlivé vjezdy do garáží bytových domů jsou navrženy v šířce 3,0 m, podélný 

sklon je závislý na individuálním umístění objektu, ale maximálně 15 %. Dále je v lokalitě 

navržena komunikace šířky 4,0 m, která zpřístupňuje garážová stání tří bytových domů 

umístěných v západní části území. Na této komunikaci bude návrhová rychlost snížena na 

20 km/h a na jejím konci je navrženo obratiště pro osobní automobily.  

V celém řešeném území bude doprava řízena pomocí svislého a vodorovného 

dopravního značení. 
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5.2.2 Komunikace pro pěší 

Základní charakteristika: 

Komunikace pro pěší bude mít hlavní napojení taktéž jako komunikace pro vozidla z ulice 

Kulturní. Komunikace pro pěší jsou řešeny oboustranně podél navržených místních 

komunikací a výšková úroveň bude 100 mm nad niveletou vozovky.  

Navržené komunikace pro pěší by měly zajistit bezpečný a efektivní pohyb chodců 

v řešeném území. Návrh komunikace pro pěší vychází z normy ČSN  73 6110 Projektování 

místních komunikací a vyhlášky 398/2009 O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

Technické řešení: 

Komunikace vedené podél silnice jsou navrženy v celkové šířce 2,0 m, v této šířce je 

obsažen bezpečnostní odstup od silnice představující 0,50 m. Oddělení motorové dopravy 

od provozu chodců je zajištěn zvýšeným obrubníkem. Chodníky jsou také opatřeny 

obrubníkem vyčnívajícím 100 mm nad plochu chodníku, tento obrubník plní funkci umělé 

vodící linie pro zrakově postižené chodce. Komunikace vedené mimo silnice jsou navrženy 

v šířce 2,0 m. Veškeré nové komunikace pro pěší jsou zhotoveny ze zámkové. 

Příčný spád chodníků je proveden jednostranně se spádem 2 % s odvedením 

dešťové vody do kanalizace, nebo do okolního terénu. Podélný spád bude korespondovat 

se spádem vozovky. 

 Přechody pro chodce jsou navrženy v šířce 3,0 m a opatřeny vodícím pásem. 

Obrubníky chodníků jsou navrženy snížené, opatřeny varovným pásem šířky 0,40 m 

a signálním pásem 0,80 m. 

5.2.3 Hromadná doprava 

Nejbližší távající zastávka pro autobusy hromadné dopravy je od nejvzdálenějšího 

navrženého objektu vzdálena cca 400 m a je plně přístupná z navrhované komunikace pro 

pěší. Z tohoto důvodu není nutno navrhovat novou zastávku městské hromadné dopravy. 
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5.2.4 Odstavná a parkovací stání 

Parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací. Je rozděleno na krátkodobé 

(do 2 hodin trvání) a na dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání) parkování. Odstavování 

znamená umístění vozidla mimo pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. 

Každý navržený bytový dům má parkoviště umístěno ve svém podzemním podlaží. 

V každém podzemním parkovišti je navrženo 16 odstavných stání, z toho 2 stáni pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Navržený počet míst je dostatečný pro celý 

objekt. Dále jsou v území navržena parkovací stání u místní komunikace, která jsou řešena 

jak podélně, tak příčně. Je zde navrženo celkem 63 parkovacích míst, z toho 8 míst je 

určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Parkovací stání jsou plynule 

rozmístěna kolem celé místní komunikace. 

Rozměr jednoho parkovacího místa je navržen standardně v šířce 2,50 m a délce 

5,0 m., pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace pak v šířce 3,50 m při 

příčném stání. Podélná stání pak mají šířku 2,50 m a délku 6 m, u stání pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace je délka stáni navýšena na 7 m. Parkovací stání 

smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše 1:40 (2,5 %). 

 

5.3 Zásobování pitnou vodou 

 

Základní charakteristika:  

Návrh řešení zásobování pitnou vodou vychází z architektonického projektu návrhu území 

a možností napojení na stávající infrastrukturu. Projektovaný obytný soubor navazuje na 

zastavěnou oblast Písečný. Na vybudovanou infrastrukturu dotčené lokality bude 

navazovat infrastruktura obytného souboru. 

Jednotlivé bytové domy budou napojeny vlastními přípojkami na vodovodní řad, 

který bude napojen na řad DN 300 v západní části území a zokruhován na řad DN 100 

u konce ulice Kulturní. Oba přípojné body se nacházejí ve stejném tlakovém pásmu. Toto 

vedení je provedeno plastovým potrubím PVC DN 100. 
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Technické řešení: 

 V návrhu je provedeno propojení výše popsaných míst plastovým potrubím PVC DN 100. 

Trasy vodovodu jsou navrženy v přidružených pásech vedoucích podél komunikace 

a chodnících. Podchody vodovodu přes vozovky a zpevněné plochy budou řešeny 

uložením rozvodů do chrániček.  

Zásobování bytových domů bude umožněno napojením vodovodů na nově 

vybudovaný vodovodní řad. Bytové domy budou připojeny pomocí samostatných 

vodovodních přípojek ukončených ve vodoměrných šachtách před objekty. 

Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je 

stanoveno pro vodovodní řády do průměru 500 mm navržené ochranné pásmo 1,5 m. Toto 

pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou 

stranu. 

 

5.4 Kanalizace 

 

Základní charakteristika: 

Návrh řešení odkanalizování vychází z architektonického projektu návrhu území 

a možností napojení na stávající infrastrukturu. Projektovaný obytný soubor navazuje na 

zastavěnou oblast Písečný. Na vybudovanou infrastrukturu dotčené lokality bude 

navazovat infrastruktura obytného souboru. 

V řešené lokalitě se nachází jednotná kanalizace. Odvádění odpadních vod 

řešeného území umožní nově vybudovaná stoka, která bude napojena do stávajícího 

kanalizačního řadu DN 400 na ulici Kulturní. Na kanalizačních řadech budou provedeny 

přípojky k bytovým domům. Pro každý dům bude vybudována samostatná kanalizační 

přípojka, která bude zakončena šachtou. Na stoce budou vybudovány typové revizní 

šachty. 

Odvodnění zpevněných ploch a komunikací bude provedeno prostřednictvím 

uličních vpustí, popř. prefabrikovaných žlabů. Minimální hloubka založení kanalizace 

bude koordinována s nutností gravitačně odvodnit odpadní vody. 
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Technické řešení: 

Páteřní stoka bude provedena z PVC DN 400. Na páteřní stoku se bude napojovat vedlejší 

stoka v průběhu etap výstavby. Tato stoka bude provedena ze stejného materiálu a dimenze 

DN 300. Trasa kanalizace je navržena v ose jednotlivých komunikací.  

Při výstavbě se provedou odbočky pro možnost napojení budoucích bytových 

domů. Napojovací šachty budou plastové s přímým dnem DN 250 a dočasně zaslepeným 

přítokem. Délky jednotlivých přípojek budou v délkách od 12,0 m do 24,0 m. Do 

kanalizace budou svedeny dešťové vody pomocí uličních vpustí, které jsou součástí 

zpevněné plochy.  

Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je stanoveno pro 

kanalizační stoky do průměru 500 mm navržené ochranné pásmo 1,5 m. Toto pásmo je 

vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. 

 

5.5 Zásobování plynem 

 

Základní charakteristika: 

Návrh řešení odkanalizování vychází z architektonického projektu návrhu území 

a možností napojení na stávající infrastrukturu. Projektovaný obytný soubor navazuje na 

zastavěnou oblast Písečný. Na vybudovanou infrastrukturu dotčené lokality bude 

navazovat infrastruktura obytného souboru. 

K zásobování plynu pro řadové domy bude vybudován nový zokruhovaný 

plynovod. STL plynovodní řady budou provedeny dle technických pravidel G 70201 - 

Plynovody a přípojky z polyetylénu. Trasy plynovodu jsou navrženy v přidružených 

pásech a chodnících. Podchody plynovodu přes vozovky a zpevněné plochy budou řešeny 

uložením rozvodů do chrániček. Toto vedení plynovodu je středotlaké DN 90. 

 

Technické řešení: 

Veškeré navržené vedení plynovodu je provedeno v dimenzi LPe DN 90. Jedná se o 

středotlaké vedení provedené potrubím z lepeného polyethylenu. 
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Jednotlivá odběrná místa se na plynovodní vedení napojí pomocí domovních 

přípojek ukončenými v HUP s regulací a měřením odebraného množství.  

Podchody pod komunikacemi budou umístěny v chráničce a opatřeny čichačkou. 

Napojení jednotlivých bytových domů se bude provádět postupně podle potřeb stavebníků. 

 

5.6 Zásobování elektrickou energií 

 

Základní charakteristika: 

Zásobování elektrickým proudem tří nově navržených bytových domů (48 bytových 

jednotek) v západní části území bude zajištěno ze stávající trafostanice TS 47 - koryčanský 

potok. Další tři bytové domy (48 bytových jednotek) ve východní části budou zásobeny ze 

stávající trafostanice TS 44 – Písečný u restaurace. Pro zásobování ostatních 9 bytových 

domů (144 bytových jednotek) bude v jižní části území vybudována nová trafostanice TS - 

Písečný. 

 

Technické řešení: 

Rozvody kabelů NN budou provedeny po jedné straně komunikace v přidruženém 

prostoru. Nově navržená trafostanice TS – Písečný bude mít výkon 630 kVA. Jednotlivé 

bytové domy budou napojeny na hlavní elektrické vedení pomocí domovních přípojek. Pod 

komunikace a vjezdy bude vedení NN uloženo v chráničkách. 

 

5.7 Veřejné osvětlení 

V řešeném území se nevyskytuje žádné vedení veřejného osvětlení. Nově navržené 

rozvody veřejného osvětlení budou napojeny na novou trafostanici TS - Písečný 

a provedeny podél komunikací jednostranně v přidruženém pásu. 

Lampy jsou vzdáleny přibližně 30 m a budou navrženy v zelených pásech tak aby 

nebránily průjezdným a průchodným profilům daných komunikací. Výška je v zástavbě 

navržena 5 m. 
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5.8 Zásobování teplem 

Návrh řešení zásobování teplem vychází z architektonického projektu návrhu území 

a možností napojení na stávající infrastrukturu. Projektovaný obytný soubor navazuje na 

zastavěnou oblast Písečný. Na vybudovanou infrastrukturu dotčené lokality bude 

navazovat infrastruktura obytného souboru. 

Bude vybudován nový teplovod DN 200, který se bude napojovat na výměníkovou 

stanici VS-P2.4,47 MW. Tato stanice má dostatečný výkon pro zásobení nové výstavby. 

Teplovod bude veden jednostranně podél komunikace. Pod komunikace a vjezdy bude 

vedení uloženo v chráničkách. 

 

5.9 Telekomunikace 

Telekomunikace budou v řešeném území zajištěny pomocí rozšíření sítě Telefonica O2 

a.s.. V oblasti bude navržena síť datových kabelů napojených na stávající vedení v místě 

jižního vstupu na řešenou lokalitu. Telekomunikační kabely se umístí v souběhu s dalšími 

navrženými inženýrskými sítěmi v přidruženém prostoru. 

 

5.10 Návrh zeleně 

5.10.1 Cíle zeleně 

Jeden z významných ukazatelů hodnoty životního prostředí měst a městských aglomerací 

je dostatek, či nedostatek prvků a ploch přírodního charakteru, proto by měl urbanistický 

záměr směřovat k nejvýhodnějšímu uspořádání ploch zeleně.  

 Optimální rozmístění ploch zeleně v zástavbě za účelem dosáhnout co nejlepší 

přístupnost z významných obytných celků společně s tvorbou parkovacích ploch, 

vytvořením propojení klidovými koridory umožňující pěší spojení mezi hlavními centry 

(službami, bydlením, rekreací a výrobou), zvýšením podílu zelených ploch v území 

s vysokou hustotou osídlení s co největším podílem zeleně a doplňováním zeleně kolem 

komunikací, vodních toků jsou hlavními rysy uspořádání zeleně. 
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 Zeleň svými příznivými účinky zmírňuje dopady znečištění životního prostředí. 

K hlavním vlivům zhoršujícím životní prostředí ve městech patří narůstající hlučnost, 

teplotní extrémy, znečištění ovzduší a vod, nedostatečná vzdušná vlhkost a nedostatek 

ploch pro relaxaci. 

5.10.2 Vztah stromů k sítím, komunikacím a stavbám 

Při navrhování výsadeb stromů je pro konkrétní místo nutno vždy ověřit vedení sítí 

a projednat s příslušnými správci sítí návrh výsadeb. Dále je nutno dodržovat podmínky 

pro vztah stromů a sítí: 

- není dovoleno ukládat podzemní sítě pod stromy; 

- v kořenovém prostoru nesmějí být prováděny hloubené výkopy, pokud se tomu 

nelze vyhnout musí být minimální vzdálenost výkopu od paty kmene stromu 2,50 

m. V případě, kdy není možné tuto vzdálenost z prostorových důvodů dodržet, je 

možné vzdálenost zmenšit v souladu s ustanoveními předpisů o ochranných 

pásmech jednotlivých typů sítí. Také je nutno zavést aktivní ochranu kořenového 

systému nebo sítí (skruž, chráničky); 

- ochranná pásma venkovních elektrických vedení jsou určena svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení měřené ve vodorovné vzdálenosti kolmo 

k vedení. Je zde zakázáno ponechat růst porost nad výšku 3,0 m. 

Stromy nesmí ani při plném vzrůstu zasahovat svými větvemi do dopravního prostoru, 

bránit rozhledu a zakrývat nebo zastiňovat dopravní značky či zdroje veřejného osvětlení. 

Od jízdního pruhu musí být jízdní pruhy odděleny zvýšenou obrubou. Stromy se osazují 

při místních komunikacích v minimální vzdálenosti 1,20 m od hrany obrubníkové 

podstupnice. Stromy se nevysazují u místních komunikací s návrhovou rychlostí vyšší než 

60km/h. Výjimkou jsou případy, kdy je v úseku osazeno svodidlo, které musí byt od 

stromů vzdáleno minimálně 1,0 m. 

 Doporučená vzdálenost stromů od budov není v České Republice stanovena 

zákonem, vyhláškou ani normou. Vzdálenosti jsou pouze doporučené a to u stromů 

s úzkou korunou je vzdálenost kmene od budovy minimálně 3,0 m a u stromů s velkou 

korunou 7,0 m. 
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5.10.3 Použitý sortiment zeleně 

Sortiment zeleně je navržen na základě druhů vhodných pro řešené území. Je kladen důraz 

na estetickou stránku, ale také na nenáročnost údržby, odolnost a v neposlední řadě cenu 

zeleně. Jsou zde navrženy tyto druhy: 

- Javor mléč (Acer platanoides ‘globosum’) - dorůstá výšky 6,0 m a šířky 5,0 m 

(nesnáší zasolení); 

- Jasan ztepilý (Fraxinus Excelsior) - dorůstá výšky 20,0 m a šířky 12,0 m; 

- Dřišťál Thumbergův (Berberis thumbergii) – dorůstá výšky 1,50 m (keř 

opadavý); 

- Tavolník von Houtteův (Spiraea x vanhouttei) - dorůstá výšky 2,0 m (keř 

opadavý); 

- Páleník Chenaultův (Symphoricarpos x chenaultii) - dorůstá výšky 1,0 m (keř 

opadavý, dobře snáší sucho); 

 

5.11 Dětská hřiště a relaxační zóny 

V řešené lokalitě je navržen jeden klidový koutek s altánkem, který je určen hlavně 

k relaxaci a odpočinku. Druhý koutek je určen především pro matky s dětmi předškolního 

věku. V této části je navrženo dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a řadou prolézaček 

určených ke hře dětí. Je zde také navržen altán, který je umístěn tak aby z něj mněli rodiče 

dětí dobrý výhled na jednotlivý mobiliář dětského hřiště. 

Oba koutky jsou umístěny v severní části území a bude na ně zakázáno venčení 

domácích zvířat. Přístup k hřišti a altánkům bude zajištěn sítí komunikací pro pěší šířky 

2,0 m. Uvnitř území dětského hřiště jsou navrženy stezky z přírodního kamene. Dětské 

hřiště bude obsahovat tento mobiliář: 

- Skluzavka Universal 100 – skluzavka je provedena s věžičkou se stříškou (jehlan), 

schody, skluzavkou a prolézacím tunelem. Je určena pro děti věku 3 – 14 let. 

- Řetězová dvojhoupačka – je provedena v kombinaci kov, dřevo. Dřevěné hranoly 

jsou lepené 100/100 mm. 

- Pískoviště šestiboké - pískoviště se sedáky ve tvaru šestiúhelníku o průměru 2,5 m. 



 

45 

- Vahadlová houpačka – dvoumístná vahadlová houpačka provedená v kombinaci 

kov, dřevo. 

- Pružinová houpačka - houpačka je pro užívání v sedě pro děti od 3 do 12 let. 

Nutný je dohled na děti do 6 let. 

Dále je ve východní části území navrženo víceúčelové sportovní hřiště. Hřiště je určeno 

pro děti školního věku a dospělé. Při rozměrech 36,0x18,0 m je na hřišti možno hrát 

rozličné druhy míčových her. Povrch hřiště bude zhotoven z umělé trávy a přístup na něj 

bude zajištěn z komunikací pro pěší. 

 

5.12 Mobiliá ř 

Navržený mobiliář zahrnuje venkovní lavičky, odpadkové koše a parkové osvětlení. 

Mobiliář je rozmístěn podle místních podmínek a potřeb. Jsou navrženy tyto typové 

modely: 

- Litinová lavi čka Styl - rozměry lavičky jsou 180x60x80 cm a váha 52 kg, Lavička 

splňuje kriteria a požadavky pro umístění do městských parků a náměstí. Lavičku 

je také možné ukotvit do zpevněných povrchů. 

- Svítidlo pro veřejné a parkové osvětlení, exteriérové, venkovní, DORE1, E27, 

230V, IP44, pro montáž na sadový stožár d=60mm, rozměry: d=660mm, l=500mm. 

Zařízení šetří elektrickou energii cca 6x v porovnání s klasickou žárovkou. 

- Odpadkový koš AU 055C – rozměry koše jsou 1070x550x395  mm a objem 35 l. 

Koš je proveden v kombinaci kov, dřevo. 

 

5.13 Nakládání s odpady 

Ukládání odpadů u bytových domů je řešeno plochami odpadového hospodářství, které 

jsou umístěny při hlavní páteřní komunikaci a jsou přístupné z jednotlivých objektů. 

Stavebně jsou tyto prostory ohrazeny betonovou zástěnou a kontejnery jsou nadstřešený 

přístřeškem. Tyto přístřešky mají rozměry 5,6x1,2 m a budou v nich umístěny 4 kontejnery 

pro tříděný a komunální odpad (sklo, papír, plasty a ostatní odpad). Svoz komunálního 

odpadu bude probíhat v intervalu 7 dnů. 
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6. Popis navrženého bytového domu 

6.1 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Bytový dům je navržen, jako nízkopodlažní o třech nadzemních podlažích + podkroví 

a jedním podzemním podlažím využívaným pro parkování vozidel. Dům má půdorys 

obdélníkového tvaru. Orientace veškerých obytných místností je v ose V - Z. 

Navržený objekt je rozdělen na 4 podlaží propojené schodištěm a výtahem z toho 

v prvním nadzemním podlaží jsou navrženy čtyři bytové jednotky, dvě z těchto jednotek 

mají přístup na terasu. Druhé a třetí podlaží obsahují pět bytových jednotek každá 

s vlastním balkónem. Poslední podlaží je tvořeno dvěma střešními byty s vlastními 

terasami. Bytový dům obsahuje různé kategorie bytových jednotek od 1+kk (31 m2) po 

4+kk (102 m2). Celkem je tak v domě navrženo 16 bytových jednotek a každá má 

v podzemním parkovišti své parkovací stání. 

 

6.2 Technické řešení 

Objekt je navržen obdélníkového tvaru, kdy jeho základní rozměry jsou šířka 29,0 m, 

hloubka 15,0 m a celková výška 13,0 m. Hlavní vstup je situován z uličního prostoru. 

 

Konstrukce: 

Základy jsou navrženy jako základové pásy s vyztuženýma podlahovýma deskami. Nosné 

konstrukce suterénu budou z monolitického železobetonu. Nosné konstrukce horní stavby 

bude provedena z tvárnic lehkého betonu s monolitickými železobetonovými stropy. 

Střecha bude plochá s pochozí terasou a na bytových jednotkách střecha sedlová s hladkou 

plechovou krytinou. 

 

Vnit řní vodovod: 

Pitná voda bude přivedena ke všem navrženým zařizovacím předmětům a k požárním 

nástěnným hydrantům s tvarově stálou hadicí. Vnitřní rozvod vody bude proveden z trub 

ocelových závitových pozinkovaných (hlavní stupačky a hydrantový systém) a trub 
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plastových. Potrubí se tepelně izoluje návlekovou izolací. Každá bytová jednotka bude mít 

vlastní měření spotřeby studené a teplé vody. 

 

Vnit řní kanalizace: 

Splaškové odpadní vody budou odváděny od všech zařizovacích předmětů. Na vhodných 

místech jsou navrženy kanalizační stoupačky. Stoupačky vyvedené nad střechu objektu 

budou ukončeny ventilačními hlavicemi, ostatní budou pod stropy jednotlivých podlaží 

vybaveny přivětrávacími hlavicemi či zaslepeny. K montáži vnitřní kanalizace bude 

použito trub plastových hrdlových.  

 Dešťové odpadní vody ze střechy budou odvedeny dešťosvody, které budou vedeny 

vnitřními stupačkami. Dešťosvody se vybaví lapači střešních splavenin. 

 

Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání: 

Uživatel objektu je povinen dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. Při manipulaci 

s technickým vybavením musí obsluha dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce a nesmí 

zařízení užívat jiným způsobem, než k jakému je určeno.  

S nebezpečnými látkami může manipulovat jen osoba k tomu vyškolená a oprávněná. Do 

objektu nebude mít kromě těchto osob bez jejich doprovodu přístup žádná třetí osoba. 

Zařízení zde používaná nebudou vyžadovat žádné bezpečnostní nároky na stavební 

konstrukce. Obsluhovat je smí jen oprávněné osoby, které budou vybaveny příslušnými 

ochrannými oděvy a pomůckami. 

 Provádění stavebních prací musí respektovat vyhlášku 324/90 Sb. ČÚBP 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a interní předpisy 

dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení. 
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7. SWOT analýza 

SWOT analýza je v dnešní době jedním z nejpreferovanějších možných postupů 

systematického a přehledného zachycení poznatků o objektu analýzy – strategického plánu 

rozvoje města. Proti obvyklým analytickým metodám představuje vyvážený pohled na 

minulost a současnost (ex post) a pohled na budoucnost (ex ante) analyzovaného objektu. 

SWOT je zkratkou čtyř anglických slov: Strengths (přednosti = silné stránky), 

Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). 

Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny 

do těchto čtyř základních skupin. 

 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

 
• Dobrá přístupnost z komunikací 

• Dostatečná velikost řešeného území 

• Dostatečná kapacita stávajících 

   inženýrských sítí 

• Minimum vzrostlé zeleně (není nutné 

   odstraňování) 

• Klidné prostředí 

• Umístění v turisticky atraktivní lokalitě 

 
• Větší svažitost území 

• Majetkoprávní vztahy 

• Nutnost vyjmutí ze zemědělského 

   Půdního fondu 

• Nedostačující kapacita plynovodu 

• Charakter okolní zástavby 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

 
• Zatraktivnění prostředí k bydlení 

• Vybudování lepší technické infrastruktury 

• Možnost vzniku různých relaxačních zón  

   v kombinaci se sportovištěm 

 
• Cenové požadavky majitelů pozemků 

• Státní úředníci – Stavební úřad 

• Dlouhá doba realizace 

• Disharmonie finančních prostředků 

   a projektu výstavby 

Tab. 1 - SWOT analýza 



 

49 

 

8. Ekonomické zhodnocení návrhu 

8.1 Použité podklady 

Pro výpočet orientační ceny investičních nákladů byla použita následující literatura: 

- Vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

- Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – aktualizace za rok 2010 

- Cenové ukazatele pro rok 2010 

 

8.2 Propočet nákladů na komunikace  

Vozidlové komunikace: 

Do této položky jsou počítány náklady na provedení živičné komunikace. Orientační ceny 

dle ceníků včetně podílu zemních prací, obrubníku a vodícího proužku. 

Parkovací stání: 

Stání budou provedeny zámkovou dlažbou do zhutněného štěrkopískového lože. 

Pěší komunikace: 

Propočet se vztahuje na veškeré pěší komunikace v řešené lokalitě. Komunikace budou 

provedeny zámkovou dlažbou do štěrkopískového lože. 

 

Položka Plocha m2  Jedn. Cena kč/m2 Náklady 

Vozovky netuhé (z asfaltových vrstev) 5 780 2 303 13 311 340 Kč 

Parkovací stání - skladba zámková dlažba 890 1 311 1 166 790 Kč 

Chodníky dlážděné - skladba zámková dlažba 4 448 946 4 207 808 Kč 

Celkem 18 685 938 Kč 

Tab. 2 - Propočet nákladů na komunikace 
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8.3 Propočet nákladů na inženýrské sítě 

V této fázi se uvažuje s propočtem nákladů na hlavní distribuční sítě jednotlivých médií a 

energetiky, včetně základního propočtu jednotlivých přípojek 

Vodovod: 

Do této položky nákladového rozpočtu byly započítány náklady na výstavbu vodovodního 

řadu z PVC trub o DN 100 a přípojek z PVC trub o průměru 32 mm.  

Kanalizace-jednotná: 

Zde je započítána navržená kanalizace z PP trub o DN 400. 

Plynovod: 

Propočet se vztahuje na rozvody STL plynovodu z PE trub DN 90 a přípojky plynovodu 

z PE délky 10 m. 

Elektrorozvody: 

V této položce jsou započítány rozvod nízkého napětí ze stávajících trafostanic TS 47 

koryčanský potok a TS 44 Písečný u restaurace. Dále je započítána nová trafostanice TS 

Písečný a kabelové vedení. 

Veřejné osvětlení: 

Zde je započítáno veřejné osvětlení ulic a ostatních ploch skýtající kalkulaci samotného 

kabelového rozvodu a sloupů včetně svítidel. 

 

Položka Plocha, bm, ks 
Jedn. Cena 

kč/bm 
Náklady 

Vodovod - vodovodní přípojky 163 4 600 749 800 Kč 

Vodovod – DN 100 595 2 750 1 636 250 Kč 

Kanalizace - plastová - DN 400 489 10 450 5 110 050 Kč 

Kanalizace - kanalizační přípojky 
DN 200 

211,5 3 900 824 850 Kč 

Zásobování El. energií - NN 1 368 915 1 251 720 Kč 

Trafostanice TS 630 kVA 1 800 000 800 000 Kč 

Plynovod – DN 90 802 1 291 1 035 382 Kč 

Plynovod - plynovodní přípojka 10m  14 16 630 232 820 Kč 
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Telekomunikační kabel 798 175 139 650 Kč 

Osvětlení -sloup uliční 15 7 356 110 340 Kč 

Celkem 11 890 862 Kč 

Tab. 3 - Propočet nákladů technické infrastruktury 

 

8.4 Propočet nákladů na úpravu okolí 

Tento propočet se týká konečné jemné terénní modelace okolního nezastavěného terénu 

zbylou orniční vrstvou, spojenou s výsadbou zeleně ve formě stromů a keřů, výsevem 

travin a konečnou úpravou do parkové formy a mobiliářových prvků. 

 

Položka 
Plocha m2, 
bm, ks, kg 

Jedn. Cena 
kč/bm 

Náklady 

Založení trávníku parkového 
(práce) 

15 048 54 812 592 Kč 

Trávník parkový 376 95 35 720 Kč 

Javor mléč 99 125 12 375 Kč 

Jasan ztepilý 43 208 8 944 Kč 

Dříšťal Thunbergův 61 40 2 440 Kč 

Tavolník von houtteův 55 45 2 475 Kč 

Páleník chenaultův 45 35 1 575 Kč 

Výsadba stromu 
prostokořenného do 200 cm 
(práce) 

142 741 105 222 Kč 

Výsadba keře do 50 cm výšky, 
bez balu (práce) 

161 61 9 821 Kč 

Zařízení dětského hřiště 
  

200 000 Kč 

Lavička 34 4 300 146 200 Kč 

Parkové osvětlení 12 5 287 63 444 Kč 

Odpadkový koš 19 4 200 79 800 Kč 

Sportovní hřiště 
  

1 750 000 Kč 

Celkem 3 230 608 Kč 

Tab. 4 - Zeleň, mobiliář 
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8.5 Náklady na bytové domy 

Tento propočet se týká nákladů na výstavbu bytových domů podle m3 obestavěného 

prostoru. 

 

Položka Prostor m3  Jedn. Cena kč/m3 Náklady 

Dům bytový netypový 6 159 4 578 28 195 902 Kč 

Celkem (15 bytových domů) 422 938 530 Kč 

Tab. 5 - Náklady na bytové domy 

 

8.6 Celkové náklady projektu 

 

Položka Náklady 

Bytové domy 422 938 530 Kč 
Komunikace 18 685 938 Kč 
Inženýrské sítě 11 890 862 Kč 
Úprava okolí 3 230 608 Kč 
Celkem 456 745 938 Kč 

CELKEM ZAOKROUHLENO 456 750 000 Kč 

Tab. 6 - Celkové náklady projektu 
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9. Závěr 

 

V diplomové práci jsem se zabýval studií zástavby bytovými domy v lokalitě sídliště 

Písečný v Rožnově pod Radhoštěm. Cílem diplomové práce je tvorba urbanisticko-

architektonického řešení zahrnující návrh zástavby, dopravní a technické infrastruktury 

a návrh veřejných prostor se zelení. 

V úvodní části jsou uvedeny hlavní okolnosti, které se podílejí na vývoji a chodu 

města Rožnov pod Radhoštěm, ale taky teoretická východiska která jsem použil při řešení 

zadané práce. V další části je pak řešena lokalita jako taková. Součástí této kapitoly je 

vymezení lokality, veškeré její stávající problémy, možnosti, požadavky a vazby na širší 

okolí. 

Následně pak byly zkompletovány veškeré požadavky a bylo vytvořeno řešení 

podle kriterii jako různorodost a celistvost zástavby, akceptování správné orientace objektů 

vůči světovým stranám a jejich vzájemné odstupy. Na území bylo navrženo 15 bytových 

domů. 

Výsledkem této práce je vypracování komplexní studie dané lokality, jejího 

dopravního i technického fungování, vyčlenění prostor pro nově navržené bytové 

i doplňkové prostory a zakomponování vegetačního prostoru do těchto vymezených 

prostor. 

Další součástí bylo taky vytvoření objemové studie všech navržených bytových 

objektů s průkaznou ukázkou jejích obyvatelnosti a taky základní orientační propočet 

technického zázemí lokality. 

Touto prací tak vzniklo komplexní řešení lokality sídliště Písečný, jehož realizací 

vznikne kvalitní bydlení, které pokryje potřeby předpokládaného zvýšení počtu obyvatel 

v Rožnově pod Radhoštěm. 
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14. Seznam výkresů 

 

Výkres č.:       Název výkresu:            

 

Měřítko: 

01 Širší vztahy 1:10 000 

02 Majetkoprávní vztahy 1:2 000 

03 Limity využití území – vodovod a kanalizace 1:2 000 

04 Limity využití území – telekomunikace a plynovod 1:2 000 

05 Limity využití území – el. vedení a teplovod 1:2 000 

06 Stávající stav území 1:1 500 

07 Návrh – vodovod a kanalizace 1:1 000 

08 Návrh – telekomunikace a plynovod 1:1 000 

09 Návrh – el. vedení a teplovod 1:1 000 

10 Návrh – dopravní řešení 1:1 000 

11 Návrh – urbanistické řešení 1:1 000 

12 Dispoziční řešení bytového domu – 1. PP 1:100 

13 Dispoziční řešení bytového domu – 1. NP 1:100 

14 Dispoziční řešení bytového domu – 2. a 3. NP 1:100 

15 Dispoziční řešení bytového domu – 4. NP 1:100 

 

 



Příloha č. 1: Fotodokumentace 

 

Obr. 1.1: Pohledy na území sídliště Písečný 

 

 

       Obr. 1.2: Pohled A 

 
 



Obr. 1.3: Pohled B 

 
 

Obr. 1.4: Pohled C 

 
 

Obr. 1.5: Pohled D 

 



Obr. 1.6: Pohled E 

 
 

Obr. 1.7: Pohled F 

 
 

Obrázek 1.8: Pohled G 

 



Obr. 1.9: Pohled H 

 
 

Obr. 1.10: Pohled I 

 

  
 



Příloha č. 2: Výpočet inženýrských sítí 

 

Výpočet potřeby pitné vody 

 

Výpočet potřeby pitné vody je proveden podle normativní metody. Všechny navržené 

objekty budou zásobovány pitnou vodou z navrženého vodovodního řádu. Celková potřeba 

voda pro byty je stanovena na 56 m3/rok na jednoho obyvatele domu. Počet bytů v domě je 

16 a průměrně je v bytě 3,5 obyvatele. Tedy celková kapacita bytových domů 840 

obyvatel. Uherské Hradiště spadá do kategorie IV. Součinitel kd je tedy roven 1,35. 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti bude mít hodnotu kh = 2,1. 

 

Druh potřeby vody: Bytové domy 

Směrné číslo:  56m3/rok na jednoho obyvatele bytu 

Počet bytů:  16*15=240 

Počet osob :  3,5 os./byt, tj. celkem 840 os. 

 

Kategorie obce Počet obyvatel v obci 
Specifická potřeba vody 

pro vybavenost (l/os.d) 
k d 

I. 

II. 

III. 

IV. 

do 1000 

1001 až 5000 

5001 až 20 000 

20 001 až 100 000 

20 

30 

70 

125 

1,50 

1,40 

1,35 

1,25 

Součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody kd 

 

Průměrná denní potřeba vody: 

i

n

i
sip PqQ .

1
∑

=

=    [ m3/rok ] 

47040840.56 ==pQ    [ m3/rok ] 

88,128=pdQ     [ m3/den ] 

 

 



Maximální denní potřeba vody: 

- kd…..specifická potřeba vody (kd = 1,35) 

dpdd kQQ .max, =    [ m3/den ] 

35,1.88,128max, =dQ   [ m3/den ] 

988,173max, =dQ    [ m3/den ] 

 

Maximální hodinová potřeba vody: 

- kh…..součinitel hodinové nerovnoměrnosti (kh = 2,1)  

24/.max,max, hhh kQQ =   [ m3/hod ] 

24/1,2.988,173max, =hQ  [ m3/hod ] 

224,15max, =hQ    [ m3/hod ] 

4,229max, =hQ    [ l/s ] 

0,0042max, =hQ
   

[ m3/s ] 

 

Zjednodušený výpočet návrhu DN: 

- průtočná rychlost v = 1,0m/s 

π..25,0
max,

v

Q
d h=

   
[ m ] 

π.1.25,0

0042,0=d
   

[ m ] 

0,07313=d  
   

[ m ] 

 

Návrh DN 100 



Výpočet kanalizace 

 

Výpočet splaškových odpadních vod 

 

Množství splaškových odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace odpovídá 

výpočtu průměrné denní potřeby vody Qp. Součinitel maximálního hodinového průtoku 

kmax je roven hodnotě 1,9 a součinitel minimálního hodinového průtoku slaškových 

odpadních vod kmin je roven hodnotě 0,6. 

 

Počet připojených 

obyvatel 

 

k max 

Počet připojených 

obyvatel 

 

k max 

300 

400 

500 

1000 

2000 

4,4 

3,5 

2,6 

2,2 

2,1 

5000 

10 000 

20 000 

30 000 

50 000 

2,0 

2,0 

1,9 

1,8 

1,7 

Součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod z obytného pásma 

 

Větev 1: 

Maximální hodinový průtok splaškových odpadních vod 

- kmax…..maximální hodinový průtok (kmax = 1,9) 

max1,max, .
24

k
Q

Q p
s =

   
[ m3/h ] 

9,1.
24

96,42
1,max, =sQ

  
[ m3/h ] 

3,4011,max, =sQ
   

[ m3/h ] 

34011,max, =sQ
   

[ l/h ]  

 

 



Minimální hodinový pr ůtok splaškových odpadních vod 

- kmin…..minimální hodinový průtok (kmin = 0,6) 

min1,min, .
24

k
Q

Q p
s =

   
[ m3/h ] 

6,0.
24

96,42
1,min, =sQ

  
[ m3/h ] 

1,0741,min, =sQ
   

[ m3/h ] 

10741,min, =sQ
   

[ l/h ] 

 

Návrhový průtok splaškových odpadních vod 

1,max,1, .2 sn QQ =
   

[ l/h ] 

3401.21, =nQ
   [ l/h ] 

68021, =nQ
   [ l/h ] 

 

Výpočet dešťových odpadních vod 

 

Výpočtový průtok na ploše z niž  odtéká voda 

sssd SqQ ..max, ψ=           [ l/s ] 

qs-intenzita směrodatného deště = 0,0130 l/s. m2 (Uherské Hradiště) 

Sk-plocha komunikací         [ m2 ] 

Sd-plocha parkovišť a chodníku - dlažba       [ m2 ] 

Ss-plocha střechy          [ m2 ] 

Ψk – součinitel odtoku pro asfaltové a betonové vozovky = 0,80 

Ψd – součinitel odtoku pro obyčejné dlažby = 0,60 

Ψs – součinitel odtoku pro střechy = 0,90 

 

 

 



)..()..()..(max, kskdsdsssd SqSqSqQ ψψψ ++=     [ l/s ] 

)793.013,0.6,0(

)2074.013,0.8,0()2690.013,0.9,0(1,max,

+
+=dQ

     [ l/s ] 

59,231,max, =dQ            [ l/s ] 

 

Návrh DN 300 

 

Větev 2: 

Maximální hodinový průtok splaškových odpadních vod 

- kmax…..maximální hodinový průtok (kmax = 1,9) 

max2,max, .
24

k
Q

Q p
s =

   
[ m3/h ] 

9,1.
24

92,85
2,max, =sQ

  
[ m3/h ] 

6,8022,max, =sQ
   

[ m3/h ] 

68022,max, =sQ
   

[ l/h ]  

 

Minimální hodinový pr ůtok splaškových odpadních vod 

- kmin…..minimální hodinový průtok (kmin = 0,6) 

min2,min, .
24

k
Q

Q p
s =

   
[ m3/h ] 

6,0.
24

92,85
2,min, =sQ

  
[ m3/h ] 

2,1482,min, =sQ
   

[ m3/h ] 

21482,min, =sQ
   

[ l/h ] 

 



Návrhový průtok splaškových odpadních vod 

2,max,2, .2 sn QQ =
   

[ l/h ] 

6802.22, =nQ
   [ l/h ] 

136042, =nQ
   [ l/h ] 

 

Výpočet dešťových odpadních vod 

 

Výpočtový průtok na ploše z niž  odtéká voda 

sssd SqQ ..max, ψ=           [ l/s ] 

qs-intenzita směrodatného deště = 0,0130 l/s. m2 (Uherské Hradiště) 

Sk-plocha komunikací         [ m2 ] 

Sd-plocha parkovišť a chodníku - dlažba       [ m2 ] 

Ss-plocha střechy          [ m2 ] 

Ψk – součinitel odtoku pro asfaltové a betonové vozovky = 0,80 

Ψd – součinitel odtoku pro obyčejné dlažby = 0,60 

Ψs – součinitel odtoku pro střechy = 0,90 

 

)..()..()..(max, kskdsdsssd SqSqSqQ ψψψ ++=     [ l/s ] 

)1669.013,0.6,0(

)3381.013,0.8,0()5380.013,0.9,0(2,max,

+
+=dQ

     [ l/s ] 

111,1272,max, =dQ           [ l/s ] 

 

Návrh DN 400 

 

 



Výpočet potřeby plynu 

 

Pro výpočet plynu si z Tab. 3 vybereme pro bytový dům jednotlivé roční specifické 

potřeby zemního plynu. Počet bytových jednotek je 240, počet služeb 1. 

  
Stupeň plynofikace bytu 

(předpoklad 3,8 obyv. na bj) 

Průměrná roční specifická potřeba (m3/rok.bj) 

zemního plynu 

vaření (sporák) 

příprava TUV (průtok. ohřívač) 

chlazení (chladnička) 

přitápění (radiátory) 

etážové topení (byt v BD) 

etážové topení (byt v RD) 

otop bytu centrální kotelnou včetně 

přípravy TUV 

190 

420 

120 

930 

1860 

2800 

3000 

Součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod z obytného pásma 

 

Bytový dům 

vaření    190   m3/rok 

 

Specifická potřeba plynu na účelovou jednotku 

1901 =siq
    [ m3/rok.bj ] 

 

Potřeba plynu za příslušný časový interval 

isip PqQ .∑=
   

[ m3/rok ] 

)240.190(=pQ
   

[ m3/rok ] 

45600=pQ
   

[ m3/rok ] 



Výpočet spotřeby elektrické energie 

 

Pro výpočet potřeby elektrické energie uvažujeme stupeň elektrifikace B1. Pro tento stupeň 

elektrifikace vybereme z Tab. 4 specifický příkon Pbj = 5,50 kW/bj. Soudobost pro 144 

bytů uvažujeme βn1 =0,31 a pro 48 bytů βn2 =0,35. 

 

Stupeň elektrifikace bytu 
Specifický příkon biP  

(kW/bj) 

A 4,40 

B1 5,50 

B2 7,00 

C 8,80 

Specifická potřeba el. energie pro bytový fond 

Legenda: 

A -  byt, v němž se elektrická energie používá k osvětlení a pro drobné domácí 

elektrospotřebiče. 

B1 –  dtto jako v A + pro elektrický sporák a pečící troubu 

B2 –  dtto jako v B1 + pro přípravu TUV 

C –  byty plně elektrifikované včetně vytápění, nebo klimatizace 

 

Výpočtové zatížení 

n

n

i
bib PP β.

1
∑

=

=          [ kW ] 

332211 ... βββ bbbb PPPP ++=
      [ kW ] 

32,43035,0.5,5.4831,0.5,5.14435,0.5,5.48 =++=bP
 [ kW ] 

 



Příloha č. 3: Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm 

 

   



Příloha č. 4: Informace o pozemcích 

 

Parcelní číslo Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo 

1224/87 32 ostatní plocha město R. p. R. 

1224/77 5109 ostatní plocha soukromí vlastníci 

1224/25 1035 ostatní plocha soukromí vlastníci 

1224/23 235 ostatní plocha město R. p. R. 

1224/83 166 ostatní plocha město R. p. R. 

1224/22 2110 ostatní plocha soukromý vlastník 

1224/17 1427 trvalý travní porost soukromý vlastník 

1224/18 2741 orná půda soukromý vlastník 

1224/16 1014 orná půda město R. p. R. 

1224/15 869 orná půda soukromý vlastník 

1224/14 1771 orná půda soukromí vlastníci 

1224/13 2990 orná půda město R. p. R. 

1224/12 971 orná půda město R. p. R. 

1224/11 2207 orná půda soukromí vlastníci 

1224/10 332 orná půda město R. p. R. 

1224/9 2404 orná půda soukromý vlastník 

1224/8 844 orná půda město R. p. R. 

1224/7 973 orná půda město R. p. R. 

1224/1 3635 orná půda BD Rožnov a.s. 

1224/5 3152 orná půda INTOZA s.r.o. 

1241 1177 trvalý travní porost město R. p. R. 

1238/1 1025 ostatní plocha město R. p. R. 

1237/1 401 zahrada město R. p. R. 

1281/2 93 trvalý travní porost soukromý vlastník 

1242/1 2676 orná půda soukromý vlastník 

1281/3 107 trvalý travní porost soukromý vlastník 

1244 1644 ostatní plocha Česká republika 

3609 1327 ostatní plocha město R. p. R. 

2464/26 9532 orná půda soukromý vlastník 



1184 1599 orná půda soukromý vlastník 

2442/56 5498 orná půda soukromí vlastníci 

2442/58 2190 orná půda soukromý vlastník 

3611/1 832 ostatní plocha město R. p. R. 

1250/20 46 orná půda město R. p. R. 

1250/18 2524 orná půda soukromý vlastník 

 


