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Seznam použitého značení 

 

ČSN Česká státní norma 

DN Diameter nominal - Dimenze 

NP Nadzemní podlaží 

VVN Velmi vysoké napětí 

VN Vysoké napětí 

NN Nízké napětí 

VTL Vysokotlak 

NTL Nízkotlak 

STL Středotlak 

TR Transformační stanice 

ÚP Územní plán 

ČOV Čistička odpadních vod 

RS Regulační stanice 

MHD Městská hromadná doprava 

OP Ochranné pásmo 

RD Rodinný dům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Úvod 

Cílem mé diplomové práce je vypracování územní studie zástavby pro individuální 

venkovské bydlení v Bernarticích nad Odrou. Studie má za úkol vyřešit nedostatek 

stavebních parcel v území s přihlédnutím na zachování vesnického rázu území a dodržení 

požadavků CHKO Poodří.  

Řešené území se nachází v jihozápadní části obce a má rozlohu 3,52 ha. V územním plánu 

je určeno pro bydlení individuální venkovské. Byly vytvořeny dvě studie, které jsou 

doplněny o návrhy dopravní a technické infrastruktury. V obou případech je navržena 

zástavba dvoupodlažními rodinnými domy se sedlovou střechou. Z důvodů zachování 

vesnického rázu je podél západní části území navržena vzrostlá zeleň. V první studii je 

pozemek rozdělen na 24 parcel o celkové výměře 850-1720 m2, na jednotlivých parcelách 

jsou navrženy samostatně stojící rodinné domy. V druhé studii je pozemek také rozdělen 

na 24 parcel o celkové výměře 938-1716 m2, na jednotlivých parcelách jsou navrženy jak 

samostatně stojící rodinné domy, tak dvojdomy.  Práce dále obsahuje dva návrhy 

typových rodinných domů a to jednoho samostatně stojícího a jednoho dvojdomu. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Rekapitulace teoretických východisek 
 
2.1 Urbanismus 

  Je architektonická disciplína, jejímž cílem není navrhovat jednotlivé domy, ale 

projektovat sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a vyvážené celky. Zabývá se 

tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. Usiluje o směřování k 

optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udržení 

ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění setrvalého 

rozvoje. 

Nástrojem urbanistické tvorby jsou jednoduché urbanistické prvky a složitější základní 

urbanistické soubory. K hlavním tvůrčím metodám urbanismu patří urbanistická 

kompozice.  

V urbanismu se pracuje i s detaily, které jsou na rozhraní architektury a urbanismu, 

jako jsou uliční a stavební čáry, výšky objektů a jejich výškové členění.  

Cíl a charakter urbanismu 

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

žádaného, optimálního výsledku podle předem definovaných požadavků. Většinou je 

požadováno ekonomicky, esteticky a ekologicky vhodné využití území s vytvořením 

příznivého životního prostředí člověka a ostatních organizmů. Převážnou část 

životního prostředí člověka v sídlech tvoří urbanistická a architektonická díla. Pro 

splnění cílů se v urbanismu hledají a stanovují obecné vědecké zákonitosti, pracovní 

metody  

a vypracovávají se plány řešení osídlení a krajiny, vhodné k realizaci. Urbanismus má 

tedy stránku teoretickou i praktickou. 

2.2 Územní studie  

Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav 

nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, 

územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo 

podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 

 

 



 

2.3 Vesnice 

Vesnice může být definována: 

 

urbanisticky – Sídlo, které je tvořeno typickou nízkopodlažní zástavbou s převážně 

rodinnými domy, s málo vyvinutou uliční sítí, dominantním prostorem návsi (fungující 

jako společenské a kulturní centrum) a vysokým podílem zeleně. 

 

architektonicky – Sídlo s převažující nízkopodlažní zástavbou v rodinných domech 

postrádající přízemí určené pro obchodní činnost či služby. Venkovský dům je tvořen i 

rozsáhlejším zázemím sloužícím dříve pro hospodářskou činnost (zemědělská 

prvovýroba), dnes obvykle pro zajištění chodu domu. Dvůr a zahrada jsou vymezené a 

plní oddělené funkce. 

 

sociálně – Sídlo, kde jsou mezi jednotlivými obyvateli úzké sociálními kontakty, 

existuje zde dlouhodobá přirozená sociální kontrola a spoluúčast. 

 

ekonomicky – Sídlo, kde převažuje zemědělství a primární výroba potravin, případně 

sídlo, kde významná část obyvatelstva vyjíždí do zaměstnání mimo sídlo. 

 

historicky – Sídlo, které v minulosti nezískalo městská práva. 

 

administrativně – Sídlo, které stát neurčil jako městečko, městys nebo město. 

 

statisticky – Sídlo, které má počet obyvatel pod stanovenou hranicí (v Česku se 

většinou používá hranice 2 000 obyvatel). 

 

V České republice patří k většině vesnic vlastní katastrální území (zahrnující ale 

intravilán i extravilán), které odpovídá nebo je součástí katastru obce.  

 

 

 

 

 



 

2.4 Obytná výstavba na vesnici 

 

Největší část obytné zástavby v běžných vesnicích tvoří obytná stavení původních 

statků a usedlostí (výstavba do 1. čtvrtina 20. Století),  dále rodinné domky a vilky 

budované po této době a konečné typy pro hromadnou výstavbu jednotných 

zemědělských  družstev a státních statků z poslední čtvrtiny 20. století. Podíl těchto 

druhů je různý-v některých vesnicích existuje jen první skupina, jinde všechny tři. 

Obytná zástavba vytváří ve vesnicích ucelenou zónu, zabírající větší část zastavěného 

území obce.  

Jak má být bydlení uspořádáno:  

A. Podle potřeb uživatelů (zemědělců, pracovníků venk. služeb, vesnické 

inteligence, podnikatelských a zaměst. Vrstev pracujících ve městech, seniorů 

(soc.byd.) 

B. Podle počtu uživatelů (bydlení 1-2 generací). 

 Vstupní partie má být větší než ve městech. Zde probíhá převlek svrchního (někdy 

mokrého) šatstva a bot, často i několika osob najednou. Měla by mít lavici na přezutí, 

věšáky a sušáky pro oděv a obuv, případně kout pro kolo, či kočárek. Do vstupního 

prostoru se chodí přes kryté závětří nebo zapraží. 

 Obývací pokoj, jako samostatná místnost nabývá tak často využíván, jako ve městě. 

Je mnohdy považován za něco svátečního, vhodného pro hosty; domácí vítají jeho 

propojení s kuchyní (tzv. obytná kuchyně) samostatný obývací pokoj slouží pro určité 

vrstvy venkovského obyvatelstva (inteligenci, bohatší podnikatelé apod.). Denní 

obytná část bytu-ať  jako samostatná místnost, nebo ve spojení s kuchyní- by měla být 

přímo propojena s obytnou zahradou tj. okny, nebo dveřmi.  

Kuchyňský prostor se žádá větší, s možností provádění řady operací, které ve městě 

zpravidla odpadají- např. zavařovaní ovoce a zeleniny, zpracování porážky 

hospodářského zvířectva apod. Měl by mít výhled ke vstupu do domu (do dvora). 

Jídelní stůl může být v součásti velké kuchyně, nebo obývacího pokoje. Samostatná 

jídelna je v běžném venkovském domě nezvyklá. Z kuchyně by mělo být vidět na 

příchozího. 



 

Ložnice mají být oddělené, zvlášť pro rodiče a děti, dimenzované i na uložení šatstva 

(samostatné šatny nebývají požadovány). Mohou být v přízemí, nebo v podkroví (v 1. 

patře). Senioři jen v přízemí. 

 Prostory pro duševní práci, jako pracovny, knihovny, ateliéry, laboratoře, můžeme 

předpokládat v obydlí lékaře, učitele, duchovního, umělce, žijících na venkově.  

Prostorová skladba obytné části je závislá na tvaru a orientaci pozemku, na jeho terénu 

a na vazbě sekce (hospodářské příslušenství, řemeslnická dílna, sklad, prodejna), které 

mají s obytnou částí tvořit funkční i hmotový celek. Pro všechny tyto podmínky je 

nejvhodnější spíše užší a delší disposice půdorysu, než disposice kvadratická. Protáhlý 

půdorys umožní čitelnou štítovou nebo okapovou orientaci domu v souladu s okolím, 

dobře se k ní připojí případně sekce další (jako křídlo) a dobře se i začlení do terénu. 

Kromě toho objem nad tímto půdorysem bude harmonovat s objemem původní 

venkovské výstavby-mluvíme-li o novostavbě. Jde v podstatě o moderní aplikaci 

historického tříprostorového upořádání venkovského domu, v níž jsou vstupní 

prostory, hygienické zařízení a schodiště v prostřední části a obytná část u štítových 

stěn v přízemí, případně  patře (podkroví). Problém úpravy disposice bytu do úzkého 

dlouhého půdorysu byl v minulosti mnohokrát vyřešen.  

Půdorysný tvar místnosti má být jednoduchý, pravoúhlý (jednoduchost disposice se 

odrazí v jednoduchosti konstrukce). Tím je možno dát předpoklad ,,čitelného“ a 

nesložitého architektonického výrazu a přizpůsobivosti regionální znaků venkovského 

prostředí. 

Spojování sekcí domu (obytné, hospodářské, služeb) nemusí být už přísně pravoúhlé. 

V určitých lokalitách bude zapotřebí vytvořit i v novostavbě jistou míru malebnosti, 

spočívajíc v malém natočení těchto sekcí vůči sobě, nebo vůči uliční čáře. 

Kromě bydlení domácích obyvatel v běžném smyslu slova předpokládáme na 

pozemku další aktivity a pro ně určité prostorové uspořádání. 

Ubytovaní hostů  ( turistika) lze předpokládat především v tzv. turisticky atraktivních 

oblastech, tj. v malebných kopcovitých terénech s dostatkem lesů, vodních ploch, 

kulturních památek a také na důležitých silničních tazích (zimmer frei). Vstup hostů 

má být oddělen od vstupu domácích, ale pod kontrolou. 



 

Hospodářské příslušenství venkovských domů tvoří zpravidla malé chlévky (prase, 

koza), kurníky, králíkárny, holubník-(řidčeji zařízení pro kožešinová zvířata, ovce), 

dále prostor pro přípravu a skladování krmiva, steliva, hnoje, moče, prostory pro 

skladování ovoce a zeleniny, prostory pro malou zahradní mechanizaci a nářadí. Často 

bývá žádán přístřešek pro provedení porážky (nedá se dělat v chlévě ani v kuchyni), 

pro štípání dříví, apod. Odlehlost některých řemeslných dílen vede obyvatele venkova 

k svépomoci – potřebuje proto universální dílnu. Stupeň automobilizace na venkově 

roste, garáž osobního auta se stává nezbytnou. 

Hospodářská zahrada  má sloužit k vlastní spotřebě ovoce a zeleniny. Má mít přístup 

slunce, možnost zavlažování a potřebnou rozlohu(pro spotřebu 4 členné rodiny v ovoci 

a zelenině se uvádí plocha 400m2). Tato velikost může být zmenšena při použití 

vytápěného skleníku. Ovoce a zeleniny se skladní odděleně, v chladných, tmavých a 

vlhkých prostorách velmi dobrým odvětráváním. (Za vhodné se používají sklepy bez 

tepelných zdrojů).  

2.5  Ubranisticko-architektonické principy pro novou obytnou 
výstavbu na vesnici 

Měli bychom se vyvarovat tvorbě fádních dlouhých ulic. Zástavba může být izolována 

rodinnými domy,  dvojdomy,  hnízdovou,  nebo řetězovou formou tak, aby šíře 

nových parcel neklesla pod 15m (optimum 20-25m). 

Průměrná velikost parcel 800-1200 m2. 

Rozestupy domů musí odpovídat obecně technickým požadavkům na výstavbu: 

- Mezi stěnami s okny obytných místností min. 7m, z toho 2m od hranice 

pozemku 

- Mezi stěnami s okny neobytných místností min. 4m, z toho 2m od hranice 

pozemku 

- Štítové stěny bez oken možno připojit těsně k sobě 

- Mezi stěnou s okny obytných místností a krajem silnice,nebo místní 

komunikace min.3m 

- Stěna s vraty do garáže musí být vzdálena od kraje komunikace tak,aby před ní 

mohlo stát auto a nevadilo provozu na chodníku u silnice 5-6m od chodníku 



 

Min. ¾ - 2/3 plochy pozemku musí zůstat nezastavěno. Pro min. obytnou zahradu 

potřebujeme asi 80-100m2, pro hospodářskou zahradu také min. 80-100m2,  zahrada 

pro zásobováním ovocem a zeleninou  má mít asi 400 m2/1 rodinný dům.  

2.6  Jak stavět v CHKO 

2.6.1 Chráněná krajinná oblast Poodří 

Území chráněné krajinné oblasti Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji v 

severovýchodní části Moravské brány mezi obcemi Mankovice a Vražné nedaleko 

Oder a jižním okrajem Ostravy. Plošná výměra činí 81,5 km2. Jádrovou částí je 

rovinatá oderská niva, na ni pak navazují zvýšené okraje říčních teras a terasových 

plošin. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí mezi 212 m n.m. (Odra v 

Polanském lese) a 310 m n.m. (na komunikaci mezi Šenovem u NJ a Bernarticemi 

nad Odrou, SSV od vrchu Salaš). 

CHKO byla zřízena  27. března 1991 k ochraně nebo postupné obnově místních 

hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků. Spolu s přírodními a přírodě 

blízkými znaky se v chráněném uzemí vizuálně projevují i sídla, zejména jejich 

struktura a místní zástavba lidového rázu.  

Správa CHKO Poodří jako orgán ochrany přírody dle § 78 odst. 1 zákona 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), v 

místech, ve kterých je místně příslušná, vydává závazná stanoviska k umisťování a 

povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit 

krajinný ráz. Závazné stanovisko Správy CHKO je jedním z podkladů pro 

vyjádření příslušných správních úřadů.  



 

 

Obr.č.1 Působnost Správy CHKO Poodří 

 

2.6.2 Hlavní zásady 

Z krajinářského hlediska je u staveb podstatné jejich umístění v krajině, rozměry 
objektů, druh a barevnost použitých materiálů. Objekt by měl být v zástavbě a 
prostředí funkční a esteticky začleněný, přizpůsobený stavebnímu rázu v okolí a 
inspirovaný stavbami s tradičními venkovskými rysy.  

Umístění stavby 

 Stavba by měla respektovat stávající strukturu zástavby a být umístěna v souladu 
s okolními objekty – dodržení stavební čáry a výškové hladiny staveb. 

Půdorys stavby, podlažnost 

Doporučuje se použití obdélníkového půdorysu, popř. půdorysu ve tvaru písmene 
„L“. Měli bychom se vyhnout čtvercovým, nebo nadměrně členitým půdorysům. 
Nejvhodnější realizace je jednopodlažní stavba s využitím obytného podkroví ve 
zděné,nebo dřevěné konstrukci. Nedoporučuje se použití nepůvodních staveb typu 
kanadského srubu a přízemních bungalovů. 

 

 



 

Střecha 

Upřednostňujeme zastřešení jednoduchou sedlovou střechou o sklonu cca 40 °, 
popř. zakončení štítu polovalbou. U objektů občanské vybavenosti a bytových 
domů lze realizovat valbové střechy. Asymetrické střechy nebo střechy a nízkým 
sklonem nejsou pro pooderskou krajinu typické. 

Vikýře a střešní okna by se měla provádět způsobem, který nepotlačí hmotu 
střechy- rozměry, proporce. Mělo by se dbát na celkový soulad vikýřů a střešní 
konstrukce- umístění, tvar, proporce.  

Fasáda, střešní krytina 

Vnější omítky bysme měli volit v bílé, popř. světlých pastelových odstínech žluté a 
hnědé. Vyhnout se výrazným a v krajině nepřirozeným barvám. 

Při volbě střešní krytiny upřednostňujem tradiční tašku nebo užít plechovou 
krytinu v imitaci tašky- odtíny červené, nebo hnědé barvy. Jiná varianta je možná 
pouze v případě nejednotných krytin v okolí záměru. 

Doplňkové prvky 

Okenní otvory a dveře volit jednoduché, obdelné. Vyhýbat se členitostem- 
balkóny, půdorysné výklenky- pokud je možno zachovat jednoduchý půdorys 
stavby. 

Drobné stavby, přístavby a nástavby 

Vzhled drobných staveb přizpůsobit vzhledu hlavních objektů, používat obdobné 
materiály, zachovávat typ a sklon střech a barevnost fasády.  

Přístavby a nástavby projektovat v ideální návaznosti na stávající objekt. 

Zpevněné plochy, ozelenění, oplocení 

U zpevněných ploch preferovat přírodní materiál jako kámen, štěrk, vegetační 
tvárnice. 

Při ozelenění zahradních ploch používat domací druhy dřevin, vhodná je široká 
škála ovocných druhů. 

Pro oplocení je nejvhodnější jednoduchý pláňkový plot, mezi sousedními pozemky 
kombinace poplastovaného pletiva se zahradní zelení- živé ploty. 

 

 

 



 

3. Charakteristika řešené lokality 
 

3.1 Informace o obci 

Obec Bernartice  nad Odrou se nachází v okrese Nový Jičín, kraj Moravskoslezský . 

Od roku 1992 je součástí CHKO. 

První písemná zmínka o obci Bernartice nad Odrou pochází z roku 1374. Jedná se o 

typ obce s lánovou zástavbou a zemědělskými usedlostmi. Většina plochy je pokryta 

poli, v nivě Odry i loukami. Lesy se nacházejí v severní, severozápadní, východní a 

jižní části katastru při jeho okrajích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2 Bernartice nad Odrou 

V obci je plynofikace, ČOV a oddílní kanalizace. Dále v obci najdete historickou 

vodárnu z roku 1892, významnou technickou památku - vodní mlýn - Lesní mlýn, 

základní školu s tělocvičnou, mateřskou školu, kulturní dům, poštu, obecní úřad, farní 

kostel se hřbitovem, 3 obchody potravin a 2 restaurace. Je zde také možnost ubytování 

v Penzionu u Haitlů.  



 

Po celou dobu historie byla obec ryze česká, přesto se po okupaci v roce 1939 dostala 

do Sudet. Vztah občanů k obci byl znát zejména v 70. letech, kdy probíhala velká 

výstavba v obci. V roce 1980 obec násilně integrovala k Novému Jičínu a od 1991 je 

opět samostatná. Hluboko zakořeněný vztah k půdě se projevil množstvím soukromě 

hospodařících rolníků.  

 

Obr.č 2 Kostel Navštívení Panny Marie 

 3.2 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů  

Dopravní situace 

 Nejdůležitější dopravní trasa v širších vztazích je pro obec dálnice D1 (Praha – Brno 

–  Bělotín – Ostrava – Věřňovice – Polsko), nejbližší napojení obce na dálnici je 

vytvořeno v mimoúrovňových křižovatkách v  Mankovicích  a v Hladkých Životicích. 

Další důležitá trasa je rychlostní silnice R48 (Bělotín – Nový Jičín – Frýdek-Místek – 

Český Těšín - Polsko), na rychlostní silnici R48 jsou Bernartice nad Odrou napojeny v 

mimoúrovňových křižovatkách  Starý Jičín a Nový Jičín. 

 

Sídelní struktura 

 

 Území Bernartic nad Odrou patří do spádového obvodu obce s rozšířenou působností 



 

Nový Jičín, do kterého patří obce: Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Fulnek, Hladké 

Životice, Hodslavice, Hostašovice, Kunín, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý 

Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Vrchy, Životice u Nového Jičína. 

Obec Bernartice nad Odrou patří mezi obce střední velikosti a je stabilní součástí 

sídelní struktury regionu. Tvoří přirozený spádový obvod Nového Jičína zejména 

vlivem pohybu za prací a vzděláním, službami. Pouze omezeně se zde projevuje i vliv 

města Ostravy. Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná částečně 

obslužná a velmi omezeně výrobní či rekreační (značná část řešeného území je součástí 

CHKO Poodří).  Obyvatelstvo obce vykazuje značnou sociální soudržnost, projevující 

se i v kulturním životě a spolkové činnosti. Obec se v posledních letech rozvíjí.   

Pro sídelní strukturu celého spádového obvodu ORP Nový Jičín je do značné míry 

determinující mírně nadprůměrná hustota osídlení, průměrný počet obcí  a sídel, 

(většinou s koncentrovanou zástavbou) a značné ovlivnění osídlení antropogenními 

podmínkami (zemědělsko-průmyslová krajina s výraznými dopravními funkcemi). 

 

    3.3 Koncepce rozvoje obce 
 

Obyvatelstvo 

 

Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 852 obyvatel. V posledních letech růst počtu obyvatel 

stoupá, lze předpokládat nárůst obyvatel na úroveň cca 980-1000 obyvatel v roce 

2025. 

 Průměrný věk obyvatel je 36 let, podíl předproduktivní věkové skupiny 0-14 let je 

18,8%, podíl poproduktivní věkové skupiny >60let je 18,8%.  V dlouhodobém 

výhledu podíl obyvatel nad 60 let dále poroste, podíl dětí bude v lepším případě 

stagnovat.  

 

Bydlení 

 

V současnosti je zde cca 280 trvale obydlených bytů, 47 neobydlených bytů, 18 

objektů individuální rekreace. 

 

 



 

Hospodářské podmínky 

 

 

Tab. Ekonomická aktivita obyvatel   

územní jednotka 

– 

část obce 

ekonomick

y aktivní –

(EA) 

podíl 

EA 

nezaměstnaní míra 

nezaměstna

nosti 

EA 

v zemědělstv

í 

podíl EA 

v zemědělství 

  ČR 5253400 51% 486937 9,3% 230475 4,4% 

 okres Nový 

Jičín  

80186 50% 10876 13,6% 3808 4,7% 

Bernartice nad 

O. 372 47% 45 12,1% 24 6,5% 

zdroj : (ČSÚ, SLDB 2001)  

 

 Údaje z roku 2001 uváděly 372 ekonomicky aktivních obyvatel v obci, přičemž za 

prací vyjíždělo mimo obec 238, do obce dojíždělo 34 pracujících obyvatel (denně).  

Počet pracovních míst v řešeném území je cca 100 a to především v drobném 

podnikání, službách a zemědělství. Obyvatelé obce vyjíždějí za prací především do 

Nového Jičína, Kunína, Jeseníku nad Odrou a Suchdolu nad Odrou. 

Počet podnikatelských subjektů v řešeném území (r.2006, zdroj ČSÚ): celkem 141, 

z toho: 

Podnikatelé - fyzické osoby 89 

Samostatně hospodařící rolníci 23  

Svobodná povolání 4  

 

Ochrana a rozvoj hodnot v území 

     

Lesy pokrývají 20 % území Bernartic nad Odrou. Největší lesní celky se nacházejí 

v severní části obce, v Oderské nivě a její blízkosti. Menší lesní celky zasahují do obce 

na východě a na jihu (les Hrabí). 

Významná část obce leží ve velkoplošném zvláště chráněném území – chráněné 

krajinné oblasti (CHKO) Poodří. Chráněná krajinná oblast byla zřízena vyhláškou 

MŽP ČR ze dne 27.3.1991, č. 155/1991 Sb.. Celková výměra CHKO činí 82 km˛ a 

zasahuje do tří bývalých okresů Ostrava, Frýdek Místek a hlavně Nový Jičín. Hranice 



 

CHKO prochází Bernarticemi nad Odrou podél silnice III/05715 do CHKO patří 

severní - asi polovina území obce. 

Charakteristickým a krajinářsky velmi výrazným prvkem Poodří jsou louky a rybníky 

– vznikly během středověké kolonizace v průběhu 13. – 15. století. Pás aluviálních luk 

se táhne po obou březích Odry v celé délce CHKO. Je to největší systém pravidelně 

zaplavovaných luk v ČR – jeho výměra je více než 2 300 ha. 

Součástí CHKO je několik vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území; do 

území Bernartic nad  Odrou  zasahuje část Přírodní rezervace Bařiny; byla vyhlášena 

vyhláškou č.6 Správy chráněné krajinné oblasti Poodří ze dne 30.12.2002. Celková 

výměra rezervace je 42,2 ha. 

Součástí CHKO Poodří je evropsky významná lokalita NATURA 2000 – 

CZ0814092 Poodří a ptačí oblast NATURA 2000 – CZ0811020 Poodří. Ptačí oblast 

je v území obce totožná s územím CHKO Poodří. Evropsky významná lokalita leží 

uvnitř CHKO a v území obce zahrnuje zejména nivu řeky Odry a přilehlé lesní celky. 

V území obce je registrován památný strom – Dub letní (Quercus robur) na parc.č. 

1020/1 –  na jihovýchodním okraji lesa, který je nazýván Jesenický díl nebo také Malý 

les.  

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha nechala zpracovat pro širší území CHKO 

Poodří „Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Poodří“ s návrhem 

ochrany krajinného rázu. Celá část CHKO v území obce i navazující území – včetně 

zastavěné jižní části Bernartic – je zařazeno do území „pásma A“. Pásmo „A“ je 

charakterizováno - v rámci navrhovaných pásem A, B, C - jako pásmo velmi přísné 

ochrany krajinného rázu; zahrnuje nejcennější území s převahou 1. a 2. zóny CHKO, 

s MCHÚ - s územím NATURA 2000, s regionálním a nadregionálním ÚSES, 

s územím, které nejvíc ovlivňuje vodní režim řeky Odry. Součástí jsou sídla s výrazně 

zachovalou urbanistickou strukturou (grunty - lánové vsi), území pohledově a 

krajinářsky významná, s charakteristickou modelací terénu.  

Nejcennější a pro Poodří nejtypičtější  část území obce patří do krajinného 

prostoru I-1 = říční niva, místo krajinného rázu I-1-a niva řeky - jádrové území. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 3.4 Veřejná infrastruktura obce 
 

Doprava 

 

 Silniční 

 

Obcí prochází od jihozápadu k severovýchodu silnice III/05715 Hůrka - Bernartice n/O 

- Šenov u Nového Jičína. Ve směru od jihu na sever vede Bernarticemi nad Odrou 

silnice III/04815 Loučka - Bernartice n/O – Kunín, která tvoří hlavní osu zástavby 

obce. Obě silnice III. třídy se kříží v centru obce. 

 

Železniční 

 

Do severovýchodní hranice katastru obce (ve vzdálenosti cca 2 km od od centra) 

zasahuje těleso lokální železniční tratě č. 278 Suchdol nad Odrou - Nový Jičín. 

Železniční stanice Suchdol nad Odrou na koridorové trati č.270 (Česká Třebová – 

Přerov – Ostrava – Bohumín) se zastavováním osobních vlaků a rychlíků je vzdálená 

cca 3,5 km od centra obce.  Z Bernartic nad Odrou je však hromadnou dopravou 

nedostupná. 

 

Autobusová 

 

 Bernartice nad Odrou jsou obslouženy 3 autobusovými linkami, směřujícími z 

Nového Jičína do  Oder, Bernartic nad Odrou a Blahutovic. V běžný pracovní den jede 

do Nového Jičína 20 spojů, do Jeseníku nad Odrou 17 spojů a do Oder 9 spojů.  

V obci jsou 3 autobusové zastávky, které jsou částečně vybaveny zálivy a přístřešky 

pro cestující. Pokrývají docházkovou vzdáleností 500 m většinu zastavěné části 

Bernartic nad Odrou. 

 

 Statická 

 

Parkoviště jsou vybudována především v centru obce – u obecního úřadu, u 

kulturního domu a u prodejny Jednota.  U bytového domu jsou umístěna 4  stání v 

garážích. 



 

 

Pěší a cyklistická doprava 

 

Územím Bernartic nad Odrou procházejí úseky významných cyklotras, většinou jsou 

vedeny po silnicích III. třídy:  

           • evropská cyklotrasa Greenway Rakousko - Morava - Polsko (Wien – Přerov – 

Bernartice nad Odrou - Ostrava – Katowice)  

          • národní cyklotrasa 5 – Jantarová stezka (Hevlín – Brno – Olomouc – Teplice 

n.B. -    Bernartice nad Odrou – Kunín – Ostrava – Hlučín) 

          • místní cyklotrasa Okruh Kravařsko (Jistebník – Bílovec – Odry – Hůrka – 

Bernartice nad Odrou – Bartošovice – Jistebník.) 

          •  místní cyklotrasa Jesenická kyselka  (Jeseník – Mankovice – Bernartice nad 

Odrou –  Loučka – Nový Jičín) 

 

Vodní hospodářství 

 

 Zásobování vodou 

 

Obec je zásobena pitnou vodou z vodojemu Salaš - 400 m3, max. hladina 358 m n.m., 

dno 353 m n.m. Ten je dnes plně zásobován vodou z Ostravského oblastního 

vodovodu, přivaděč DN 225 je veden z vodojemu Hůrka. Z vodojemu Salaš je voda do 

obce přiváděna asbestocementovým potrubím DN 80. Vodovodní síť v obci je přes 

redukční tlakovou stanici rozdělena do dvou tlakových pásem. Hranice tlakových 

pásem je na vrstevnici 315-320 m. Hlavní řad DN 80 je veden obcí podél silnice a 

hlavních komunikací, na vodovod je napojena většina obyvatel obce. Vodovod 

provozuje SmVaK Ostrava. Ochranná pásma vodovodních řadů - do DN 500mm - 1,5 

m od vnějšího líce potrubí na obě strany. 

 

Odvádění a čištění odpadních vod 

 

V obci je od r. 1999 v provozu centrální čistírna odpadních vod mechanicko-

biologická, STELERMATIC, do které jsou novou splaškovou kanalizací přiváděny 

splaškové odpadní vody z převážné části obce. Profil kanalizace je jednotný DN 300 

mm. 



 

Původní nesoustavná kanalizace je využívaná pro odvádění dešťových vod ze 

zastavěného území do místních vodotečí. Profily kanalizace jsou DN 300-600 mm. 

Splašková kanalizace je řešena jako beztlaková s gravitačním odtokem na ČOV. 

Z poloh, kde přímý odtok na ČOV není možný jsou v provozu malé podzemní čerpací 

stanice splašků s výtlačným potrubím do gravitační kanalizace. Na kanalizaci je 

napojena většina bydlících obyvatel. 

 

Vodní toky a plochy 

 

Řešené území spadá do základního hydrologického povodí řeky Odry a Jičínky 

Hlavním tokem v území je Odra, která protéká severozápadním okrajem území. 

Do Odry pravostranně vtéká vodoteč Teplá, která přitéká do Bernartic nad Odrou 

z obce Hůrka. Z jihovýchodní části území odtéká do vodoteče Jičínka Bernartický 

potok. 

 

Energetika 

 

Zásobování elektrickou energií 

 

Severní částí území obce prochází venkovní elektrické vedení VVN 220 kV č. 254, 

253 Prosenice - Lískovec. 

Severním okrajem zastavěného území prochází venkovní elektrické vedení VVN 110 

kV č. 651 Nový Jičín - ČD Suchdol. 

Bernartice nad Odrou jsou zásobeny el. energií z venkovního el. vedení VN 22 kV č. 

10, které je napojeno z rozvodny 110/22 Kv Nový Jičín a ukončeno v rozvodně 

v Odrách (mimo území obce). Přenosová schopnost vedení VN č. 10 je dána průřezem 

AlFe 3x95 mm2. 

Distribuční trafostanice VN/NN v obci jsou napojeny na odbočku z vedení č. 10, která 

prochází obcí ve směru S-J do Suchdolu n. Odrou s označením 10-64.  

V obci jsou jednotlivé distribuční trafostanice napojeny přípojkami na vedení č. 10-64.  

  

Převážnou část rozvodné sítě NN tvoří venkovní vedení na betonových sloupech 

s vodiči 4x70/l l event. 3x70+50 AlFe v hlavních trasách. Pouze některé koncové 

větve sítě NN jsou původní na dřevěných sloupech s Cu vodiči. Technický stav sítě 



 

NN na území Bernartic nad Odrou je z převážné části vyhovující. 

 

Zásobování plynem 

 

Jižní částí obce (částečně zastavěným územím) prochází trasy VTL plynovodů: 

- VTL DN 500 č. 63224 Lipník - Příbor s ochranným pásmem 40m na obě strany. 

- VTL DN 500 č. 63395 Bělotín - Borové s ochranným pásmem 40m na obě strany. 

 Z VTL plynovodu Lipník Příbor je připojena regulační stanice RS 800 VTL - 

STL o výkonu 800 m3/hod.  

 Z RS je vyveden středotlaký rozvod do zastavěného území obce v tlakové 

úrovni 300 kPa. 

 Středotlaká plynovodní síť (polyetylén těžké řady) je vedena tak, že umožňuje 

plošnou plynofikaci cca 90 % zastavěného území, s bohatou rezervou pro další územní 

rozvoj. 

 Do obce je veden hlavní zásobovací řad D160-110 mm, rozvody v obci jsou 

z plastu o dimenzích 63-40 mm.   

 

Zásobování teplem 

 

 Území Bernartic nad Odrou leží v průměrné nadmořské výšce 280 m n.m., oblastní 

výpočtová teplota je tex = -15°C. Klimaticky spadá území do oblasti mírně teplé, kdy 

část patří do okrsku B3 - mírně vlhký s mírnou zimou, pahorkatinový, část B6 - vlhký 

s mírnou zimou, pahorkatinový až rovinný. 

Průměrná roční teplota je +7,9°C, první den s mrazem obvykle nastupuje kolem 11. 

října. 

Ústřední zdroj tepla s instalovaným výkonem nejméně 5 MW, který dodává teplo pro 

více odběrných tepelných zařízení není v území provozován. Pro stávající zástavbu je 

charakteristický decentralizovaný způsob vytápění s individuálním vytápěním 

rodinných domků a samostatnými domovními kotelnami pro objekty vybavenosti. 

Palivem je elektřina, plyn, černé uhlí, koks a dřevo. 

 

 

 

 



 

 Spoje 

 

Telekomunikace 

 

Prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Telecom je v řešeném území zajišťován 

místní, meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu s dalšími službami jako je 

TELEFAX, POSTFAX, veřejná radiokontaktní služba, veřejná datová služba, 

pronájem digitálních okruhů pro přenos dat, služby euroISDN, Internet, OnLine a 

propojení s veřejnou sítí mobilních telefonů. (Oskar, EuroTel, T-Mobile). 

Obec Bernartice nad Odrou patří do uzlového telefonního obvodu Nový Jičín a okolí – 

UTO-556.  

Účastnická přípojná síť je částečně kabelová, částečně je vedena venkovním závěsným 

kabelem, zavěšeným na stožárech venkovního vedení NN. 

 

Radiokomunikace 

 

Územím obce prochází dvě RL trasy označené jako ostatní: Veselský kopec - TKB 

Nový Jičín, Nový Jičín - Suchdol nad Odrou - bez ochranného pásma. 

Územím prochází radioreléový paprsek Nový Jičín-Hýlov bez ochranného pásma. 

Na celé území zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových zařízení – 

radioreléového spoje provozovaného MO-ČR. 

V platném územním plánu obce Bernartice nad Odrou je vyznačena „magistrální 

telefonní radioreléová trasa RS Veselský kopec - RS Lysá hora. V platném ÚPN VÚC 

Beskydy ini ÚAP tato trasa již uvedena není. 

Podél západní hranice zastavěného území obce a podél silnic III. třídy prochází 

dálkový optický kabel. 

 

Nakládání s odpady 

 

 Odvážení komunálního odpadu zajišťují Technické služby - Nový Jičín. Komunální 

odpad se odváží 1x za 14 dní na skládku do Životic u Nového Jičína. 

Bioodpad se odváží 1x týdně, separovaný dle potřeby. V obci je umístěno 20 

kontejnerů na pěti sběrných místech - odděluje se sklo, papír, plasty, biologický 

odpad. 



 

U obecního úřadu je zřízen sběrný dvůr. Nebezpečný odpad ze sběrného dvora se 

odváží 2x ročně. 

V obci jsou registrovány 2 lokality staré ekologické zátěže: v pozemcích zastavěného 

území v blízkosti toku Teplá (Horecký potok), na okraji lesa Hrabí u silnice III/04815. 

Obě skládky byly překryty hlínou a zelení (viz. Koordinační výkres). 

 

V obci chybí místo pro ukládání biologického odpadu a inertních materiálů - stavební 

suti. 

 

Občanské vybavení 

 

V Bernarticích nad Odrou jsou dnes tato zařízení občanské vybavenosti: 

- mateřská škola (cca 30 dětí), kuchyň s vývařovnou  

- základní škola - 1. stupeň, 1.-5.třída, 50 žáků, 3 učebny, družina 

- Kulturní dům, 200 míst v sále, 80 přísálí, klubovna 20 míst, v budově je restaurace 

"U bříz" + letní posezení  

- knihovna, v budově obecního úřadu 

- pošta, v budově obecního úřadu 

- obecní úřad, za ním sběrný dvůr 

- kostel 

- farní úřad 

- hřbitov se smuteční obřadní síní (není v současnosti využívána) 

- travnaté fotbalové velkoplošné hřiště u Odry (TJ Tatran) se sezónním občerstvením 

- hřiště s asfaltovým povrchem a tenisový kurt, hřiště pro odbíjenou - maloplošná 

hřiště za základní školou 

- tělocvična - u základní školy 

- penzion U Haitlů (cca 15 míst) + agroturistika 

- prodejna potravin 

- prodejna triček a doplňků 

- hasičská zbrojnice 

V obci v současné době fungují tyto zájmové organizace: 

- Myslivecké sdružení (mají chatku v lese „za dubem“) 

- Sbor dobrovolných hasičů (s klubovnou v hasičské zbrojnici) 

- Svaz zahrádkářů 



 

- TJ Sokol (s klubovnou v tělocvičně) 

- ochotnický soubor - dobrovolné sdružení 

- občanské sdružení "Bříza" 

Rozsah občanského vybavení odpovídá velikosti a potřebám obce. Výhodou je 

funkční základní a mateřská škola v obci. 

 
3.5  Limity řešeného území 

 
- ochranné pásmo silnic III. tř. = 15 m od osy komunikace mimo zastavěné území 

obce. Nositelem limitu jsou silnice III/05715, III/04815;  

- Dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.-

ochranná pásma nadzemních vedení elektřinyu VN 22 kV = 7 (10) m od 

krajního vodiče na obě strany 

- dálkový optický kabel převzat z platného ÚPN.  

- ochranné pásmo leteckých radiových zařízení pokrývá téměř celé území obce; 

Dle zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů. Zák. č. 219/2000 Sb. 

- regionálně významné vodovody (převzato z podkladů k ÚAP - ORP Nový Jičín), 

některé jsou nefunkční; ochranné pásmo 1,5 m na obě strany od průmětu potrubí. 

Dle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve 

znění pozdějších předpisů. 

- ochranné pásmo pohřebiště nevyhlášené včetně nositele limitu - hřbitova. 100 m 

od okraje hřbitova. Dle zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

- chráněná krajinná oblast Poodří, zřízená vyhláškou MŽP ČR ze dne 27. 3. 1991 

č. 155/1991 Sb. včetně rozdělení na I., II., III., IV. zónu; hranice CHKO je shodná 

s hranicí  

- ptačí oblasti NATURA 2000 CZ0811020 Poodří - hranice oblasti je shodná 

s hranicí CHKO 

- evropsky významná lokalita NATURA 2000 CZ0814092 Poodří  

 

Omezení ve využití území 

 

Z hlediska krajinného rázu je celé území obce zařazeno do „území s velmi přísnou 

ochrannou krajinného rázu – krajinného prostoru I-1 říční niva a krajinného prostoru I-



 

2a – pravobřežní terasa dle „Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Poodří. 

 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou v územním plánu 

Bernatice stanoveny takto: 

 

B - PLOCHY BYDLENÍ 

Hlavní a převládající využití: 

- pozemky a stavby pro bydlení v rodinných domech 1) 

Využití doplňující a přípustné: 

- pozemky a stavby pro bydlení v bytových domech 4) 

- pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci 2) 

- veřejná prostranství včetně veřejné zeleně 

- umisťování staveb a změny staveb občanského vybavení veřejné infrastruktury 5) - 

pouze místního významu 

- umisťování staveb a změny staveb občanského vybavení komerčního typu pro 

ubytování, stravování a maloobchod a pouze místního významu. Přípustná jsou jen 

zařízení, která svým provozem nesnižují kvalitu okolního obytného území a pohodu 

bydlení. 

- stavby a zařízení, které jsou nutné k užívání ploch přípustného občanského 

vybavení a bezprostředně s nimi souvisejí 

- dětská hřiště, maloplošná hřiště 

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura včetně parkovišť pro osobní 

automobily 

 

Využití nepřípustné: 

- stavby, změny staveb a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, 

doplňujícím a přípustným využitím a které by snižovaly kvalitu obytného prostředí 

- především plochy průmyslové a zemědělské výroby, skladů, boxových garáží, 

výrobních služeb, občanské vybavení nadmístního významu 

- velkoplošná hřiště a sportoviště nadmístního významu 

- zřizování samostatných zahrad se zahrádkářskými chatkami jako stavbami 

trvalými, zahrádkové osady 

- zřizování hřbitovů. 

 



 

Podmínky prostorového uspořádání: 

-    bytové domy s kapacitou do čtyř bytů 

- intenzita využití ploch pro rodinné domy odpovídá cca 1500 m2/1 RD 

- objekty přípustného občanského vybavení nepřekročí zastavěnou plochu 400 m2 

- garáže pro osobní automobily u bytových domů mohou být pouze vestavěné 

- průměrná výšková hladina plochy bydlení se stanovuje na 2 nadzemní podlaží; 

jednotlivé budovy pro bydlení a občanské vybavení mohou být výjimečně až 

třípodlažní 

- jednotlivá plocha občanského vybavení nesmí být větší než 0,4 ha. 

 
 

 
3.6 Vlastnické vztahy řešeného území 

 
Všechny parcely řešené plochy Z4 jsou v osobním vlastnictví. 

 
Parcela č. Vlastníci pozemku Druh pozemku Výměra(m2) 
1062/1 Petr Bainar orná půda 63939 
1062/3 Pavla Čajanová 1/4 

Jarmila Hořečková 1/4 
Růžena Klosová 1/2 

orná půda 18320 

85/1 Hana Janýšková orná půda 1248 
85/2 Lenka Masaříková 1/2 

Martin Vaněk 1/2 
zahrada 1023 

85/3 Lenka Masaříková 1/2 
Martin Vaněk 1/2 

zastavitelná plocha 
 a nádvoří 

76 

81 Jarmila Hořečková zahrada 1821 
80 Jaroslav Grygar 1/2 

Hana Hubinková 1/2 
zahrada 1844 

79 Jaroslav Grygar 1/2 
Hana Hubinková 1/2 

zastavitelná plocha 
 a nádvoří 

21 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 Studie zástavby rodinnými domy – varianta A 
 
4.1 Úvodní údaje  

Cílem práce je vypracování územní studie zástavbou rodinnými domy. Řešené území 

se nachází v jihozápadní části obce a má rozlohu 3,52 ha. V územním plánu je určeno 

pro bydlení individuální venkovské. Pozemek je rozdělen na 24 parcel o celkové 

výměře 850-1720 m2. Na pozemcích jsou navrženy samostatně stojící rodinné domy. 

Podél západní části území je navržena vzrostlá zeleň. Studie je doplněna o návrhy 

dopravní a technické infrastruktury, SWOT analýzu a propočet nákladů.  

 

 4.2 Průvodní zpráva 
 
                   4.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 
Poloha v obci 

 
Stavební pozemek je situován v jihozápadní části obce Bernartice nad Odrou u 
silnice III.třídy č.05715. Nyní je pozemek nezastavěný, nenechází se na něm 
žádné vzrostlé stromy ani keře. Pozemek se mírně svažuje směrem 
k jihovýchodu. 

 
Údaje o vydané ÚPD 
 
Pro obec Bernartice nad Odrou zatím nebyl vydán územní plán. V současné 
době zpracovává obecní úřad spolu s pořizovatelem, Městským úřadem 
Odborem územního plánování v Novém Jičíně, nový územní plán obce 
Bernartice nad Odrou. V návrhu územního plánu je pozemek určen pro stavby 
individuálního bydlení venkovského typu. 
 
Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 
 
Územní studie je v souladu s návrhem územního plánu obce Bernartice nad 
Odrou. 
 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Navržená územní studie respektuje požadavky obce, tak požadavky správy 
CHKO Poodří a  požadavky požární bezpečnosti. Dotčené orgány se ke studii 
nevyjádřili. 
 
 

 



 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí 

 

 

Parcela č. Vlastníci pozemku Druh pozemku Výměra(m2) 

1062/1 Petr Bainar orná půda 63939 

1062/3 Pavla Čajanová 1/4 

Jarmila Hořečková 1/4 

Růžena Klosová 1/2 

orná půda 18320 

85/1 Hana Janýšková orná půda 1248 

85/2 Lenka Masaříková 1/2 

Martin Vaněk 1/2 

zahrada 1023 

85/3 Lenka Masaříková 1/2 

Martin Vaněk 1/2 

zastavitelná plocha 

a nádvoří 

76 

81 Jarmila Hořečková zahrada 1821 

80 Jaroslav Grygar 1/2 

Hana Hubinková 1/2 

zahrada 1844 

79 Jaroslav Grygar 1/2 

Hana Hubinková 1/2 

zastavitelná plocha 

a nádvoří 

21 

 

 

 

   4.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

Účel užívání stavby 

 

 Nová zástavba by měla sloužit pro rodinné bydlení venkovského typu. 

 

Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Navrhovaná zástavba je stavbou trvalou. 

 

Novostavba nebo změna dokončené stavby 

 



 

Navrhovaná zástavba je novostavbou. 

 

   4.2.3 Orientační údaje stavby 

 

Řešené území – celková plocha: 35 200 m2 

Řešené území –plocha dopravní infrastruktury 1 878 m2 

Počet samostatně stojících rodinných domů: 24 

Předpokládaný počet obyvatel v nové lokalitě (4 obyvatele/obytnou jednotku): 96 

Průměrná velikost parcely pro individuální bydlení: cca 1225 m2 

 

 

4.3 Souhrnná technická zpráva 

4.3.1 Popis navrhovaného způsobu využití 

Územní studie řeší zástavbu rodinnými domy. Parcela je rozdělena na 24 pozemků se 

samostatně stojícími rodinnými domy. Domy splňují požadavky vesnického rázu  a u 

každého domu je umístěno místo na parkování auta-garáž, popř. letní stání. U domu 

nejsou navrženy hospodářské budovy, ale dostatek místa na parcelách umožňuje jejich 

případné doplnění. Pozemky jsou od sebe odděleny drátěným plotem s kombinací 

živého plotu. Od silnice je navrženo oplocení dřevěné. Na pozemku bude zbudována 

nová obecní komunikace šíře 5,5 m, která bude napojena na silnici III.třídy č.05715 

,povede skrz pozemek a bude vyvedena na obecní komunikaci. Nová komunikace je 

navržena na rychlost 20km/h.  Vedle komunikace povede chodník š. 1,5m, který bude 

napojen na stávající chodník vzdálený cca 12,5 m. Obecní komunikace bude rozšířena 

o chodník š. 1,5 m. Obecní zeleň bude vysázena kolem jihozápadní části pozemku, 

mělo by se docílit přirozenějšího rázu krajiny a také zamezit nepříznivým účinkům 

větru. Na pozemku nebude navržen žádný mobiliář, krom veřejného osvětlení.  

4.3.2 Základní údaje o provozu a limity v území 

 

V řešeném uzemí se nenachází žádná technická infrastruktura, proto je nutné 

vybudovat nové inženýrské sítě. Při návrhu vedení inženýrských sítí bylo postupováno 

dle ČSN 73 6005 Zásady prostorového uspořádání sítí technického vybavení.  



 

 

Doprava 

 

Na pozemku bude zbudována nová obecní komunikace šíře 5,5 m. Silnice bude 

napojena na silnici III.třídy č.05715 , povede středem  pozemku a svedena na obecní 

komunikaci. Nová komunikace je navržena na rychlost 20km/h. Vedle komunikace 

povede chodník š. 1,5m, který bude napojen na stávající chodník vzdálený cca 12,5 m. 

Obecní komunikace bude rozšířena o chodník š. 1,5 m. Chodníky budou navzájem 

propojeny. 

Komunikace jsou řešeny jako obousměrné, šířka vozovky je 5,5 m. Vozovka je 

navržena z kameniva obalovaného živicí s podkladními vrstvami z drceného 

kameniva. Návrhová rychlost pro řešenou komunikaci je 20 km/h. Při napojování 

komunikací jsou  navrženy oblouky o poloměru 6m zajišťující bezpečný výhled a 

pohodlný vjezd na komunikace. Křížení komunikací bude opatřeno dopravními 

značkami.  

Podélný profil komunikací bude kopírovat profil terénu, příčný sklon vozovky je 

navržen se sklonem 2% na každou stranu. Odvodnění vozovky je řešeno uličními 

vpustěmi, které budou vyústěny do dešťové kanalizace. Chodníky pro pěší jsou 

navrženy podél vedení komunikací. Šíře chodníku je 1,5 m. Podélný i příčný sklon 

chodníků je totožný se  sklonem vozovky. 

 

Elektrická energie 

 

Pozemek bude napojen na trafostanici DTS 5066 („Nová „čtvrt“ = místní název „Na 

větřáku“(250 kVA). Spotřeba pro novou zástavbu je 65,52kW,tudíž je možné se 

napojit na výše uvedenou trafostanici. Od ní povede NN podzemní elektrické vedení 

podél nově navržené pěší komunikace.  

Nové podzemní vedené NN bude vedeno v chodníku, silové kabely jsou navrženy 2 x 

AYKY 4 x 150. Tyto silové kabely budou uloženy v chráničce o příslušném průměru. 

Na silové podzemní vedení je nutno položit výstražnou folii. Minimální krytí je 

stanoveno na 350 mm. 

 

 

 



 

Veřejné osvětlení 

 

 Nově navržená lokalita bude mít samostatný okruh rozvodu veřejného osvětlení. 

Stožáry budou umístěny podél komunikace v chodníku ve vzdálenosti max. 1,0m 

(0,5m) od hrany chodníku směrem ke komunikaci. Napojení bude provedeno NN 

podzemním vedením. Ovládání venkovního osvětlení bude navrženo automaticky 

soumrakovým spínačem. Celý okruh bude napojen na trafostanici DTS 5066(„Nová 

„čtvrt“ = místní název „Na větřáku“(250 kVA). 

 

Vodovod 

 

Vodovodní okruh bude napojen v blízkosti transformátoru nad severní části pozemku 

na stávající vodovodní řád DN 80PVC a povede přes komunikace III.třídy č. 05715, 

podél nově navržené pěší komunikace  a ukončen  u č.p. 50 napojením na stávající 

vodovodní řád DN 80 PVC. Pro novou zástavbu je navržen vodovodní řád DN 80 

PVC a vodovodní přípojky k rodinným domům DN  25 PVC. 

Zásobování požární vodou bude zajištěno ze tří navržených hydrantů umístěných na 

vodovodním řádu.  

Potrubí vodovodu musí být uloženo v nezámrzné hloubce, bude uloženo na pískové 

lože. Potrubí musí bát do výše 300 mm nad horní hranu zasypáno pískem a označeno 

výstražnou fólií. 

 

Plynovod 

 

Budou vytvořeny dva nové plynovodní řády. 

První plynovod bude napojen v blízkosti transformátoru nad severní části pozemku na 

stávající plynovodní řád  DN 63 a povede přes komunikace III.třídy č. 05715 a dále 

podél nově navržené komunikace. Druhý plynovod bude napojen  u č.p. 50 na stávající 

plynovodní řád DN 63 a povede podél východní strany pozemku. Pro novou zástavbu 

jsou navrženy plynovodní řády DN 63 a plynovodní přípojky k rodinným domům DN  

 

 

 

 



 

Kanalizace 

 

Splaškové kanalizace  

 

Parcely na východní straně pozemku budou odkanalizovány samostatnými přípojkami 

do stávající kanalizace DN 300 PVC.  Zbývající parcely budou napojeny na nově 

zbudovanou kanalizační stoku, která povede přes pozemek a napojí se na stávající 

kanalizaci DN 300 PVC. 

Pro novou zástavbu je navržena kanalizační stoka DN 250 PVC a splaškové 

kanalizační přípojky DN 150 PVC. 

 

Dešťové kanalizace 

 

Podél východní strany pozemku bude vybudována nová dešťová kanalizační 

stoka,která bude napojena na stávající dešťovou kanalizační stoku DN 250 PVC u 

č.p.50 a bude svedena do potoka . Parcely na východní straně pozemku budou 

připojeny samostatnými přípojkami na nově zbudovanou dešťovou kanalizační stoku. 

Podél nově vybudované komunikace, která vede skrz pozemek, bude vybudována 

nová dešťová kanalizační stoka D, která bude svedena na nově zbudovanou 

kanalizační stoku. 

Pro novou zástavbu je navržena dešťová kanalizační stoka DN 250 PVC a dešťové 

kanalizační přípojky DN 150 PVC. 

 

Limity území 

 

- ochranné pásmo silnic III. tř. = 15 m od osy komunikace mimo zastavěné území 

obce. Nositelem limitu jsou silnice III/05715, III/04815;  

- Dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.-

ochranná pásma nadzemních vedení elektřinyu VN 22 kV = 7 (10) m od 

krajního vodiče na obě strany 

- dálkový optický kabel převzat z platného ÚPN.  

- ochranné pásmo leteckých radiových zařízení pokrývá téměř celé území obce; 

Dle zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů. Zák. č. 219/2000 Sb. 



 

- regionálně významné vodovody (převzato z podkladů k ÚAP - ORP Nový Jičín), 

některé jsou nefunkční; ochranné pásmo 1,5 m na obě strany od průmětu potrubí. 

Dle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve 

znění pozdějších předpisů. 

- ochranné pásmo pohřebiště nevyhlášené včetně nositele limitu - hřbitova. 100 m 

od okraje hřbitova. Dle zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

- chráněná krajinná oblast Poodří, zřízená vyhláškou MŽP ČR ze dne 27. 3. 1991 

č. 155/1991 Sb. včetně rozdělení na I., II., III., IV. zónu; hranice CHKO je shodná 

s hranicí  

- ptačí oblasti NATURA 2000 CZ0811020 Poodří - hranice oblasti je shodná 

s hranicí CHKO 

- evropsky významná lokalita NATURA 2000 CZ0814092 Poodří  

 

4.3.3 Zajištění požární ochrany v dotčeném území  
 
Požární ochrana dané lokality je řešena třemi navrženými hydranty. V obci je sbor 
dobrovolných hasičů, nejbližší jednotka profesionálních hasičů je vzdálena 15 km 
v Novém Jičíně. 
Požární bezpečnost zástavby bude řešena individuálně v rámci jednotlivých 
projektových dokumentací. 
 
4.3.4 Zajištění bezpečnosti staveb či užívání 
 
Při užívání staveb v dané lokalitě není třeba dbát zvláštních předpisů. 
 
4.3.5 Návrh řešení pro užívání území osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
  
Jednotlivé stavby budou na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace posuzovány individuálně v rámci jednotlivých projektových dokumentací. 

 
4.3.6 Popis vlivu navrženého způsobu využití území na životní 
prostředí a ochranu zvláštních zájmů  
 
Způsob změny využití řešeného území zástavou rodinnými domy nebude mít na 
životní prostředí ani na ochranu zvláštních zájmů negativní vliv. Řešené území je 
navrženo v souladu s požadavky CHKO Poodří. 
 
 



 

4.3.7 Návrh řešení dotčeného území před negativními účinky vnějšího 
prostředí  

 

Řešená lokalita se nenachází v záplavovém území, tudíž není nutno uvažovat s 

žádnými protipovodňovými opatřeními. V lokalitě či jejím blízkém okolí nebyly 

zjištěny žádné pohyby či sesuvy půdy. Mírně svahovitý terén je stabilní. Předmětná 

lokalita se nenachází v poddolovaném území, seizmicita nebyla v lokalitě ani širokém 

okolí zjištěna. V našich podmínkách se dá seizmicita vyloučit. V dané lokalitě není 

nutno uvažovat s žádnými protihlukovými opatřeními, jelikož se území nachází na 

okraji obce.  

 

4.3.8 Civilní ochrana  

 

Obec je vybavena moderním zvukovým varovným systémem. Obyvatelé jsou v 

případě nebezpečí či jiných nenadálých okolností tímto systémem varováni. V obci 

funguje krizová komise, která má za úkol tyto situace řešit, v případě nutnosti 

evakuace tento proces koordinovaně organizovat.  

 

4.4 Propočet nákladů 

Propočet nákladů je zpracován na vybudování dopravní a technické infrastruktury 

řešeného území. Pro zpracování propočtu byly použity podklady z ceníku Ukazatele 

průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku (ÚRS Praha 2009). Dále byly 

použity ceny z rozpočtového programu RTS Stavitel+ 2010 (RTS, a.s. Brno). Jednotlivé 

ceny jsou určeny souborem dílčích prací týkajících se konkrétního úkonu. 

 

Stavební objekty 

 

     Komunikace 

 Jedn.cena 

Kč 

Množství MJ Celkem Kč 

Kryt z kameniva 

obalovaného živicí 

2455 1 878 m2 4 610 490 

Komunikace pro pěší 773 459 m2 354 807 



 

 

Komunikace celkem 4 965 297 Kč 

 

Plochy pro odpočinek,zeleň 

 Jedn.cena 

Kč 

Množství MJ Celkem Kč 

Výsadba stromů 

s balením, v.2m 

1249 50 ks 62 450 

Travní porost 149 850 m2 126 650 

 

Výsadba zeleně celkem 189 100 Kč 

 

Inženýrské sítě 

 Jedn.cena 

Kč 

Množství MJ Celkem Kč 

Vodovod DN 80 PVC 1869 590 m 1 102 710 

Kanalizace splašková 

DN 250 PVC 

4005 320 m 1 281 600 

Kanalizace dešťová 

DN 250 PVC 

4005 580 m 2 322 900 

Silové vedení NN 1016 480 m 487 680 

NTL plynovod DN 63 1115 560 m 624 400  

 

Inženýrské sítě celkem 4 666 290 Kč 

 

Celkem stavební objekty 5 620 687 Kč. 

 

Projektové a průzkumné práce  

 

Cena projektových a průzkumných prací byla stanovena dle výkonového a honorářového řádu 

ČKAIT ve výši 1,45 % z předpokládaných investičních nákladů na stavbu.  

Výpočet: 5 620 687 Kč x 0,0145 = 81 499 Kč  

 



 

Náklady na umístění stavby  

 

Tento oddíl řeší náklady na zařízení staveniště, technologie jednotlivých prací, náklady na 

provozní vlivy a další úkony spojené se stavbou. Provozní vlivy nejsou v řešené lokalitě 

uvaţovány. Tyto náklady jsou proto stanoveny ve výši 2,5 % z investičních nákladů.  

Výpočet: 5 620 687  Kč x 0,025 = 140 517 Kč  

 

Náklady na provozní soubory  

 

Pro řešené území se náklady na provozní soubory nepředpokládají.  

 

Náklady na stroje, zařízení a inventář  

 

Pro řešené území se tyto náklady nepředpokládají.  

 

Umělecká díla  

 

Pro řešené území se nepředpokládají náklady spojené s tímto oddílem.  

 

Jiné investice  

 

Tento oddíl řeší průměrné ceny stavebních pozemků v dané lokalitě a jejím okolí. V lokalitě je 

průměrná cena stavebního pozemků stanovena ve výši 220 Kč/m2. Rozloha řešeného území je 

3,52 ha.  

 

Výpočet: 35 200 m2 x 220 Kč = 7 744 000 Kč  

 

Rezerva  

 

Tento oddíl zahrnuje rezervu investičních nákladů pro novostavby ve výši 4 – 7 %. Pro řešené 

území je uvaţována rezerva 4 %.  

Výpočet: 5 620 687 Kč x 0,04 = 224 827 Kč  

 

 



 

Ostatní náklady  

 

Pro řešenou lokalitu se ostatní náklady nepředpokládají.  

 

Celkové investiční náklady  

 

Komunikace ….. 4 965 297 Kč 

Výsadba zeleně ….. 189 100 Kč 

Inženýrské sítě ….. 4 666 290 Kč 

Projektové a průzkumné práce ….. 81 499 Kč 

Náklady na umístění stavby ….. 140 517 Kč 

Náklady na provozní soubory ….. 0 Kč  

Náklady na stroje, vybavení a inventář ….. 0 Kč  

Umělecká díla ….. 0 Kč  

Jiné investice ….. 7 744 000 Kč 

Rezerva ….. 224 827 Kč  

Ostatní náklady ….. 0 Kč  

 

Investiční náklady celkem 18 011 530 Kč (bez DPH)  

Výše stanovených investičních nákladů je pouze informativní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 SWOT analýza 

STRENGTHS (silné stránky)    WEAKNESSES (slabé stránky) 

OPPORTUNITIES (příležitosti)   THREATS (hrozby)  

 

Silné stránky návrhu: 

- Studie vytváří nové prostory pro bydlení rodin na vesnici  

- Studie respektuje krajinný ráz lokality a požadavky na vesnický ráz území 

- Studie vytváří předpoklady pro  povznesení celkového vzhledu lokality  

- Studie vytváří nové parcely k bydlení ve velmi atraktivním prostředí 

- Studie je pořízena s nulovými náklady a práva na její využití nejsou vázána na 

komerční společnost 

Slabé stránky návrhu:  

- Studie není podporována žádnou developerskou společností 

 

Příležitosti pro realizaci návrhu:  

- Snaha docílit jednotného vzhledu vesnické krajiny 

- Zájem místních občanů o parcely k bydlení 

 

Hrozby: 

- Nezájem developerských společností o realizaci studie 

- Ztráta zájmu občanů o nové pozemky k bydlení 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Studie zástavby rodinnými domy – varianta B 

 

5.1 Stručný popis navrhovaného řešení 

 

Řešené území se nachází v jihozápadní části obce a má rozlohu 3,52 ha. V územním 

plánu je určeno pro bydlení individuální venkovské . Územní studie řeší zástavbu 

rodinnými domy. Parcela je rozdělena na 24 pozemků se samostatně stojícími 

rodinnými domy a dvojdomy.  Domy splňují požadavky vesnického rázu. U domu 

nejsou navrženy hospodářské budovy, ale dostatek místa na parcelách umožňuje jejich 

případné doplnění. Pozemky jsou od sebe odděleny drátěným plotem s kombinací 

živého plotu. Od silnice je navrženo oplocení dřevěné. Na pozemku bude zbudována 

nová obecní komunikace šíře 6,0 m, která bude napojena na silnici III.třídy č.05715 

,povede skrz pozemek a bude vyvedena na obecní komunikaci. Nová komunikace je 

navržena na rychlost 20km/h. Obecní komunikace bude rozšířena o chodník š. 1,25 m. 

Obecní zeleň bude vysázena kolem jihozápadní části pozemku, mělo by se docílit 

přirozenějšího rázu krajiny a také zamezit nepříznivým účinkům větru. Na pozemku 

nebude navržen žádný mobiliář, krom veřejného osvětlení. V řešeném území se 

nenachází žádná technická infrastruktura, proto je nutné vybudovat nové inženýrské 

sítě. Při návrhu vedení inženýrských sítí bylo postupováno dle ČSN 73 6005 Zásady 

prostorového uspořádání sítí technického vybavení. Dopravní a technická 

infrastruktura bude jen mírně pozměněna oproti variantě A a to trasou vedení 

jednotlivých sítí. Trasy vedení budou kopírovat nově navrženou komunikaci. Pro tuto 

variantu není podrobněji zpracován výpočet dimenze sítí, ale počítá se s přibližně 

stejnými hodnotami a tudíž můžeme použít stejné dimenze jako ve variantě A. 

 

5.2 Orientační údaje stavby 

 

Řešené území – celková plocha: 35 200 m2 

Řešené území –plocha dopravní infrastruktury 2 158m2 

Počet samostatně stojících rodinných domů: 24 

Předpokládaný počet obyvatel v nové lokalitě (4 obyvatele/obytnou jednotku): 96 

Průměrná velikost parcely pro individuální bydlení: cca 1195 m 



 

5.3 Propočet nákladů 

Propočet nákladů je zpracován na vybudování dopravní a technické infrastruktury 

řešeného území. Pro zpracování propočtu byly použity podklady z ceníku Ukazatele 

průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku (ÚRS Praha 2009). Dále byly 

použity ceny z rozpočtového programu RTS Stavitel+ 2010 (RTS, a.s. Brno). Jednotlivé 

ceny jsou určeny souborem dílčích prací týkajících se konkrétního úkonu. 

 

Stavební objekty 

 

     Komunikace 

 Jedn.cena 

Kč 

Množství MJ Celkem Kč 

Kryt z kameniva 

obalovaného živicí 

2455 2158 m2 5 297 890 

Komunikace pro pěší 773 256 m2 197 888 

 

Komunikace celkem 5 495 778 Kč 

 

Plochy pro odpočinek,zeleň 

 Jedn.cena 

Kč 

Množství MJ Celkem Kč 

Výsadba stromů 

s balením, v.2m 

1249 52 ks 64 948 

Travní porost 149 1230 m2 183 270 

 

Výsadba zeleně celkem 248 218 Kč 

 

Inženýrské sítě 

 Jedn.cena 

Kč 

Množství MJ Celkem Kč 

Vodovod DN 80 PVC 1869 653 m 1 220 457 

Kanalizace splašková 

DN 250 PVC 

4005 385 m 1 541 925 



 

Kanalizace dešťová 

DN 250 PVC 

4005 635 m 2 543 175 

Silové vedení NN 1016 536 m 544 576 

NTL plynovod DN 63 1115 632 m 704 680  

 

Inženýrské sítě celkem 6 554 813 Kč 

 

Celkem stavební objekty 12 298 809 Kč. 

 

Projektové a průzkumné práce  

 

Cena projektových a průzkumných prací byla stanovena dle výkonového a 

honorářového řádu ČKAIT ve výši 1,45 % z předpokládaných investičních nákladů na 

stavbu.  

Výpočet: 12 298 809 x 0,0145 = 178 332 Kč  

 

Náklady na umístění stavby  

 

Tento oddíl řeší náklady na zařízení staveniště, technologie jednotlivých prací, 

náklady na provozní vlivy a další úkony spojené se stavbou. Provozní vlivy nejsou v 

řešené lokalitě uvaţovány. Tyto náklady jsou proto stanoveny ve výši 2,5 % z 

investičních nákladů.  

Výpočet: 12 298 809  Kč x 0,025 = 307 470 Kč  

 

Náklady na provozní soubory  

 

Pro řešené území se náklady na provozní soubory nepředpokládají.  

 

Náklady na stroje, zařízení a inventář  

 

Pro řešené území se tyto náklady nepředpokládají.  

 

 

 



 

Umělecká díla  

 

Pro řešené území se nepředpokládají náklady spojené s tímto oddílem.  

 

Jiné investice  

 

Tento oddíl řeší průměrné ceny stavebních pozemků v dané lokalitě a jejím okolí. V 

lokalitě je průměrná cena stavebního pozemků stanovena ve výši 220 Kč/m2. Rozloha 

řešeného území je 3,52 ha.  

 

Výpočet: 35 200 m2 x 220 Kč = 7 744 000 Kč  

 

Rezerva  

 

Tento oddíl zahrnuje rezervu investičních nákladů pro novostavby ve výši 4 – 7 %. Pro 

řešené území je uvaţována rezerva 4 %.  

Výpočet: 12 298 809 Kč x 0,04 = 491 952 Kč  

 

Ostatní náklady  

 

Pro řešenou lokalitu se ostatní náklady nepředpokládají.  

 

Celkové investiční náklady  

 

Komunikace ….. 5 495 778 Kč 

Výsadba zeleně ….. 248 218 Kč 

Inženýrské sítě ….. 6 554 813 Kč 

Projektové a průzkumné práce ….. 178 332 Kč 

Náklady na umístění stavby ….. 307 470 Kč 

Náklady na provozní soubory ….. 0 Kč  

Náklady na stroje, vybavení a inventář ….. 0 Kč  

Umělecká díla ….. 0 Kč  

Jiné investice ….. 7 744 000 Kč 

Rezerva ….. 491 952 Kč 



 

Ostatní náklady ….. 0 Kč  

 

Investiční náklady celkem 21 020 563 Kč (bez DPH)  

Výše stanovených investičních nákladů je pouze informativní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Popis návrhu rodinných domů 

 

Oba domy jsou navrženy do tradičního ulicového typu zástavby. Jsou navrženy 

s respektováním zásad vesnického charakteru.  

 

6.1 Samostatně stojící rodinný dům 

Samostatně stojící nepodsklepený jednopodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. 

Půdorysné rozměry domu 7,5 x 13 m. Zastavěná plocha domu je 97,5 m2. Dispozice 

domu je 5+1s venkovním krytým stáním pro osobní automobil a venkovní terasou. V 1NP 

se nachází předsíň, technická místnost, WC, obytná kuchyň a dílna. V 2.NP se nachází 2 

dětské pokoje, ložnice, pracovna, šatna a 2 koupelny.  

Zastřešení sedlovou střechou o sklonu 40°. Jako střešní krytina je navržena alpská taška 

v odstínu tmavě červené, omítka bílá se žlutými lemy kolem oken a dveří. Okna i dveře 

jsou navrženy dřevěné.  Použité materiály odpovídají požadavkům CHKO Poodří.  

Tento typ domu je vhodný pro 4-5 člennou rodinu. 

 

6.2 Dvojdům 

Jedná se o jednopodlažní dvojdům s obytným podkrovím. Půdorysný tvar domu U. 

Zastavěná plocha poloviny domu je 131 m2. Dispozice každé části domu je 5+1 s garáží a 

venkovní terasou. V 1NP se nachází předsíň, šatna, technická místnost, koupelna, obytná 

kuchyň a garáž. V 2.NP se nachází 2 dětské pokoje, ložnice, pracovna, šatna a 2 koupelny. 

Zastřešení sedlovou střechou o sklonu 40°. Jako střešní krytina je navržena alpská taška 

v odstínu tmavě červené, omítka bílá se žlutými lemy kolem oken a dveří. Okna i dveře 

jsou navrženy dřevěné.  Použité materiály odpovídají požadavkům CHKO Poodří.  

Tento typ domu je vhodný pro 4-5 člennou rodinu. 

 

 

 
 
 
 



 

7 Závěr 
 
Cílem diplomové práce bylo vytvoření územní studie pro individuální vesnické bydlení 

v obci Bernartice nad Odrou. Výsledný návrh je v souladu s architektonickými zásadami 

obce, s návrhem územního plánu obce a splňuje nároky na moderní bydlení. Jsou 

vytvořeny dvě studie, které jsou doplněny o návrhy dopravní a technické infrastruktury. 

Zástavba území vyřeší problematiku nedostatku stavebních parcel v obci a nenaruší 

vesnický ráz krajiny. Jsou zpracovány i dva návrhy rodinných domů, které splňují funkční 

požadavky na bydlení a respektují požadavky CHKO Poodří.  

Tyto studie můžou být brány jako možné řešení nové zástavby a můžou obci Bernartice 

nad Odrou poskytnout návod, jak vyřešit problematiku nedostatku stavebních parcel 

v obci s respektováním požadavků CHKO Poodří.  
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Příloha č.1 Výpočet spotřeby pitné vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vodovod 

Návrh vodovodní přípojky rodinným domům   

 

Výpočet proveden dle normy ČSN  75 54 55 Výpočet vnitřních vodovodů. 
 

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu 

2

1

m

D Ai i
i

Q Q n
=

= ⋅∑  

kde QD  je výpočtový průtok [l.s-1] 

 QA jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur [l.s-1] 

  n počet výtokových armatur stejného druhu 

  m počet druhů výtokových armatur 

 

Tab. 1 jmenovitý výtok vody výtokovými armaturamy [19] 

Výtoková armatura Počet Jmenovitý výtok QA[l.s-1] 

nádržkový splachovač  2 0,1 

Výtokový ventil DN 15 2 0,2 

Výtokový ventil DN 20 1 0,4 

vanová mísící baterie 1 0,3 

umyvadlová mísící baterie 3 0,2 

dřezová mísící baterie 1 0,2 

sprchová mísící baterie 1 0,2 

 

2

1

m

D Ai i
i

Q Q n
=

= ⋅∑  = 0,74 l/s 

 

 

 



 

Předběžný návrh světlosti potrubí 

d=35,7*��/�
 

kde d  světlost potrubí [mm] 

 Qd výpočtový průtok [l.s-1] 

 vd výpočtová rychlost [m.s-1] = 2 m/s 

d=35,7*√0,74/2 = 21,71 mm  

-návrh DN 25 

 

Návrh vodovodních sítí 

Dle ČSN 755401 Navrhování vodovodního potrubí 

1.úsek  

19 rodinných domů (průměrný počet osob 4/byt) 
- specifické spotřeba vody 150l/os.d 
 
Průměrná denní potřeba pitné vody Qpv 

Qpv = 19*4*150= 11 400 l/d= 11,4 m3/den = 0,1319 l/s 

Maximální denní potřeba pitné vody Qm 

Qm=Qpv*kd=11 400 * 1,5 = 17 100 l/d=17,1 m3/den = 0,1979 l/s 

kd-koeficent denní nerovnoměrnosti – 1,5 

Maximální hodinnová spotřeba pitné vody Qh 

Qh=Qpv*kd*kh/24= 11,4*1,5*1,8/24=1,2825 m3/hod= 0,35625 l/s 

Kh-koeficient hodinové nerovnoměrnosti – 1,8 

Roční spotřeba pitné vody Qr 

Qr=Qpv*365 = 11,4*365 = 4161 m3/rok 

- návrh DN 80 

 

 

 

 



 

2.úsek 

5 rodinných domů (průměrný počet osob 4/byt) 
- specifické spotřeba vody 150l/os.d 
 
Průměrná denní potřeba pitné vody Qpv 

Qpv = 5*4*150= 3 000 l/d= 3 m3/den = 0,035 l/s 

Maximální denní potřeba pitné vody Qm 

Qm=Qpv*kd=3 000 * 1,5 = 4 500 l/d=4,5  m3/den = 0,52l/s 

kd-koeficent denní nerovnoměrnosti – 1,5 

Maximální hodinnová spotřeba pitné vody Qh 

Qh=Qpv*kd*kh/24= 3*1,5*1,8/24=0,3375 m3/hod= 0,0039 l/s 

Kh-koeficient hodinové nerovnoměrnosti – 1,8 

Roční spotřeba pitné vody Qr 

Qr=Qpv*365 = 3*365 = 1095 m3/rok 

- návrh DN 80 PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2 Výpočet množství odpadních vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kanalizace 

Návrh kanalizační přípojky k rodinným domům   

 

Podle ČSN EN 12056-2 a ČSN EN 12056-3 

 

 

Splašková kanalizační připojka 

 

Průtok odpadních vod 

WWQ K DU= ∑  

kde QWW průtok odpadních vod [l/s] 

 K součinitel odtoku 

  ΣDU součet výpočtových odtoků [l/s] 

 

Tab. 2 součinitelé odtoku zařizovacích předmětů [19] 

Zařizovací předmět Počet DU [l/s] ΣDU [l/s] 

umyvadlo 3 0,5 1,5 

sprcha 2 0,6 1,2 

vana 1 0,8 0,8 

kuchyňský dřez 1 0,8 0,8 

automatická pračka 1 0,8 0,8 

myčka nádobí 1 0,8 0,8 

záchodová mísa se spl.nádržkou 2 2 4 

 

  K = 0,5 



 

  ΣDU = 9,9 l/s 

∑= DUKQWW 1  =1,57 l/s 

- návrh DN 150 

Dešťová kanalizační přípojka 

              Odtok dešťových vod 

QmaxD = ψ*qs*SS 

kde Qmax,d odtok dešťových vod [l/s] 

  qs intenzita deště [l/s.m2] = 0,025 l/s.m2 

  Ss účinná plocha střechy [m2] = 150 m2 

  ψ součinitel odtoku (0,9) 

QmaxD = ψ*qs*SS = 0,9*0,025*150 = 3,375  l/s 

- návrh DN 150 

 

5.3.2 Návrh stokové  sítě 

Splašková stoková síť 

Druhy objektů: 

20 rodinných domů (průměrný počet osob 4/byt) 

- specifické spotřeba vody 150l/os.d 

 

Výpočet potřeby pitné vody Qpv 

Qpv = 20*4*150= 12 000 l/d= 0,12 l/s 

 

Výpočet množství splaškových vod QmaxS 

QmaxS = (Qp/24)* kmax = (12000/24)*2,2/3600 = 0,84172 l/s  

-návrh DN250 



 

 

Dešťová stoková síť 

1.úsek  

Š1  - kóta  terénu 280,605 m.n.m 

      - kóta dna potrubí 278,805 m.n.m 

      - kóta výkopu 278,605 m.n.m 

-délka úseku 50 m  

Sasfalt = 330,518 m2 

Sstřechy = 616,060 m2 

Sdlažba = 45,078 m2 

QmaxD = ψ*qs*SS = 

0,8*130*0,0330518+0,9*130*0,061606+0,6*130*0,0045078=10,99 l/s 

 

- návrh DN 250, sklon 15 ‰ 

 

2.úsek 

Š2 - kóta  terénu 280,724 m.n.m 

     - kóta dna potrubí 278,055 m.n.m 

     -kóta výkopu 277,855 m.n.m 

-délka úseku 50 m  

Sasfalt = 163,048 m2 

Sstřechy = 308,03 m2 

Sdlažba = 26,651 m2 



 

QmaxD = ψ*qs*SS = 

0,8*130*0,0163048+0,9*130*0,030803+0,6*130*0,0026651=5,51 l/s + 10,99=16,5 

l/s 

- návrh DN 250, sklon 15 ‰ 

 

3.úsek 

Š3 - kóta  terénu 281,313 m.n.m 

     - kóta dna potrubí 277,605 m.n.m 

     -kóta výkopu 277,405 m.n.m 

-délka úseku 50 m  

Sasfalt = 270,033 m2 

Sstřechy = 616,060 m2 

Sdlažba = 34,69 m2 

QmaxD = ψ*qs*SS = 

0,8*130*0,0270033+0,9*130*0,061606+0,6*130*0,003469=10,29 l/s + 16,5=26,79 

l/s 

- návrh DN 250, sklon 15 ‰ 

 

4.úsek 

Š4 - kóta  terénu 282,001m.n.m 

     - kóta dna potrubí 276,855m.n.m 

     -kóta výkopu 276,655 m.n.m 

-délka úseku 50 m  

Sasfalt = 270,033 m2 



 

Sstřechy = 616,060 m2 

Sdlažba = 34,69 m2 

QmaxD = ψ*qs*SS = 

0,8*130*0,0270033+0,9*130*0,061606+0,6*130*0,003469=10,29 l/s + 26,79=37,08 

l/s 

- návrh DN 250, sklon 15 ‰ 

 

5.úsek 

Š5  - kóta  terénu 284,287m.n.m 

     - kóta dna potrubí 276,855m.n.m 

     -kóta výkopu 276,655 m.n.m 

-délka úseku 37,43 m  

Sasfalt = 162,635 m2 

Sstřechy = 308,03 m2 

Sdlažba = 20,66 m2 

QmaxD = ψ*qs*SS = 

0,8*130*0,0162635+0,9*130*0,030803+0,6*130*0,002066=5,46 l/s + 37,08=42,54 

l/s 

- návrh DN 250, sklon 15 ‰ 

 

6.úsek 

Š6  - kóta  terénu 283,749 m.n.m 

      - kóta dna potrubí 280,082.n.m 

      -kóta výkopu 279,882 m.n.m 



 

-délka úseku 16,23 m  

Sasfalt = 50,49 m2 

Sstřechy = 145,14 m2 

QmaxD = ψ*qs*SS = 0,8*130*0,005049+0,9*130*0,014514=2,22  l/s 

- návrh DN 250, sklon 15 ‰ 

 

7.úsek 

Š7  - kóta  terénu 284,531m.n.m 

     - kóta dna potrubí 276,293 m.n.m 

     -kóta výkopu 276,093 m.n.m 

-délka úseku 50 m  

Sasfalt = 382,783 m2 

Sstřechy = 145,14 m2 

Sdlažba = 41,605 m2 

QmaxD = ψ*qs*SS = 

0,8*130*0,0382783+0,9*130*0,014514+0,6*130*0,0041605=6,00 l/s + 42,54=48,54 

l/s 

- návrh DN 250, sklon 15 ‰ 

 

8.úsek 

Š8  - kóta  terénu 386,325 m.n.m 

     - kóta dna potrubí 275,543m.n.m 

     -kóta výkopu 275,343 m.n.m 

-délka úseku 32,25 m  



 

Sasfalt = 221,103 m2 

Sstřechy = 145,14 m2 

Sdlažba = 43,15 m2 

QmaxD = ψ*qs*SS = 

0,8*130*0,0221103+0,9*130*0,014514+0,6*130*0,004315=4,33 l/s + 48,54=52,87 

l/s 

- návrh DN 250, sklon 15 ‰ 

 

9.úsek 

Š9  - kóta  terénu 287,905m.n.m 

     - kóta dna potrubí 275,06m.n.m 

     - kóta výkopu 274,86 m.n.m 

-délka úseku 50 m  

Sasfalt = 295,628 m2 

Sstřechy = 72,57 m2 

Sdlažba = 35,48 m2 

QmaxD = ψ*qs*SS = 

0,8*130*0,0295628+0,9*130*0,007257+0,6*130*0,003548=4,2 l/s + 52,87=57,07 l/s 

- návrh DN 250, sklon 15 ‰ 

 

10.úsek 

Š10  - kóta  terénu 387,245m.n.m 

     - kóta dna potrubí 275,81m.n.m 

     - kóta výkopu 275,61 m.n.m 



 

-délka úseku 50 m  

Sasfalt = 295,628 m2 

Sstřechy = 72,57 m2 

Sdlažba = 35,48 m2 

QmaxD = ψ*qs*SS = 

0,8*130*0,0295628+0,9*130*0,007257+0,6*130*0,003548=4,2 l/s + 52,87=57,07 l/s 

- návrh DN 250, sklon 15 ‰ 

 

11.úsek 

Š11  - kóta  terénu 386,626m.n.m 

     - kóta dna potrubí 276,56m.n.m 

     - kóta výkopu 276,36 m.n.m 

-délka úseku 38,180 m  

Sasfalt = 225,369 m2 

Sstřechy = 145,14 m2 

Sdlažba = 40,25m2 

QmaxD = ψ*qs*SS = 

0,8*130*0,022536+0,9*130*0,014514+0,6*130*0,004025=4,36 l/s + 57,07=61,43 l/s 

- návrh DN 250, sklon 15 ‰ 

 

Š12  - kóta  terénu 384,837m.n.m 

     - kóta dna potrubí 277,132.n.m 

     - kóta výkopu 276,93 m.n.m 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.3 Výpočet spotřeby zemního plynu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plynovod 

Návrh plynovodní přípojky k rodinným domům 

Výpočet proveden dle ČSN  38 6413  

 

Hodinová potřeba zemního plynu: 

kPqQ ii

n

ii
hih

⋅⋅=∑
−

max
    [m3 .h-1] 

  qhi - příkon daného druhu spotřebiče –Tab.2  

Pi - počet spotřebičů daného druhu spotřeby  

  Ki - koeficient současnosti daného účelu spotřeby 

  

 

 

Tab.2 – Jmenovité příkony jednotlivých spotřebičů v zemním plynu 

Účel spotřeby qhi (m3/hod.) 

vaření   1,2 

příprava TUV (velký průtokový ohřívač) 2,1 

příprava TUV (malý průtokový ohřívač) 1,1 

etážové topení (byt v bytovém domě) 2,1 

otop lokálním topidlem 0,6 

otop centrálním kotlem 2,5 

 

Pro korekci na současnost chodu spotřebičů v oblasti se používá následujících 
koeficientů současnosti: 

- Vaření a příprava teplé užitkové vody 
)( 16ln

1
1

+
=

P
k  

- Otop v rodinném domku   
1,02

1

P
k =  



 

- Otop v soustředěné zástavbě   
5,03

1

P
k =  

- Pro kategorii MO    8,04 =k  

P - počet spotřebičů daného druhu 

 

Rodinný dům 

- 1 plynový sporák 

- 1 průtokový plynový ohřívač TUV 

-  1kotel na ústřední vytápění 

k1= 0,353 

k2= 1 

Qmax,h= 1,2*1*k1+2,1*1*k1+2,5*1*k2= 3,6649 m3 .h-1 

 

 

Celková roční spotřeba zemního plynu: 

PqPqQQQ i

n

i

n

i
viibirvrbr

⋅+⋅=+= ∑ ∑
=1

 [m3 . r -1 ] 

Qrb - celková roční potřeba plynu pro bytový fond (m3 . r -1 ) 

Qrv - celková roční potřeba plynu pro občanskou vybavenost (m3 . r -1 ) 

qbi -  průměrná specifická potřeba zemního plynu na účelovou jednotku za rok pro 
bytový fond - tab.  (m3 /r1.bj) 

qvi -  průměrná specifická potřeba plynu na účelovou jednotku za rok pro občanskou 
vybavenost   

Pi  -  počet účelových jednotek příslušné kategorie. 

 

Tab.1 – Hodnoty průměrné roční specifické potřeby zemního plynu qi 

Stupeň plynofikace bytu 

qi (m
3
./r

1
.bj.) (předpoklad 3,8 obyv. na 1 bj.) 



 

vaření (sporák)  190 

příprava TUV (průtokový ohřívač) 420 

přitápění (radiátor) 930 

etážové topení (byt v bytovém domě) 1860 

etážové topení (byt v rodinném domě) 2800 

otop bytu centrální kotelnou včetně TUV 3000 

 

Rodinný dům 

- 1 plynový sporák 

- 1 průtokový plynový ohřívač TUV 

-  1kotel na ústřední vytápění 

Qr= 190*1+420*1+2800*1= 3410  m3 .r-1 

 

Návrh plynovodního řádu 

Výpočet proveden dle ČSN  38 6413  

 

 1.úsek 

 

19 rodinných domů 

Rodinný dům: 

- 1 plynový sporák 

- 1 průtokový plynový ohřívač TUV 

-  1kotel na ústřední vytápění 

 

Hodinová potřeba zemního plynu: 

k1= 0,281 

k2= 0,745 

Qmax,h= 1,2*19*k1+2,1*19*k1+2,5*19*k2= 53,006 m3 .h-1 

 



 

Celková roční spotřeba zemního plynu: 

Qr= 190*19+420*19+2800*19= 64 790  m3 .r-1 

 

 

 2.úsek 

 

5 rodinných domů 

Rodinný dům: 

- 1 plynový sporák 

- 1 průtokový plynový ohřívač TUV 

-  1kotel na ústřední vytápění 

 

Hodinová potřeba zemního plynu: 

k1= 0,328 

k2= 0,581 

Qmax,h= 1,2*5*k1+2,1*5*k1+2,5*5*k2= 12,6745 m3 .h-1 

 

Celková roční spotřeba zemního plynu: 

Qr= 190*5+420*5+2800*5= 17 050  m3 .r-1 

 

Dimenzování plynovodní sítě: 

82,4
22

82,1

kz PP

LQ
KD

−

⋅
⋅=  

 

kde:     D je vnitřní průměr potrubí (mm)  

K  konstanta (13,8 pro zemní plyn) 

Q výpočtový průtok úsekem (m3 .h-1) 

L délka příslušného úseku plynovodu (m) 



 

Pz absolutní tlak v počátečním uzlu úseku (kPa) 

Pk absolutní tlak v koncovém bodě úseku (kPa) 

 

D= 13,8*4,82√(12,6745*220/5
2
-1,5

2
)=37,42mm  

-návrh DN 63 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.4 Vyjádření dotčených orgánů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.5 Vizualizace varianty A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


