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ANOTACE 

Bc. Michal Ušela, Územní studie využití lokality Prštné ve Zlíně pro bydlení, 

Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební, VŠB - TU Ostrava, 2010, 64 stran, 

Diplomová práce, vedoucí: Ing. arch. Jaroslav Sedlecký.  

Předmětem diplomové práce je návrh na využití dnes nezastavěných pozemků v lokalitě 

Prštné pro bydlení. V návrhu je kladen důraz na detailní urbanisticko – inženýrské řešení 

veřejných uličních prostor včetně prostorového uspořádání komunikací, ploch a zařízení 

pro všechny sledované druhy dopravy, návrhu sítí technické infrastruktury a veřejné 

zeleně. Pro dosažení požadovaného výsledku je třeba věnovat pozornost návrhu 

různorodých forem bydlení. Součástí diplomové práce je návrh dispozičního řešení 

vybraného objektu, který je umístěn v navržené zástavbě nového sídelního celku.  

Návrh na využití řešené lokality se skládá z jednotlivých variant prověřovaných ve 

fázi konceptu. Z těchto variant je vybráno výsledné řešení návrhu, které je dále upravováno 

a detailně zpracováno do fáze územní studie.    

 

ANNOTATION 

Bc. Michal Ušela, Land - use Study of Housing in Zlín – Prštné, 

Department of Urban engineering, College of Building, VŠB - TU Ostrava, 2010,  

64 pages, Graduation theses, chief Ing. arch. Jaroslav Sedlecký. 

The subject of this thesis is the proposal to use today undeveloped land in the locality 

Prštné, for housing. The proposal is to focus on detailed urban planning - engineering 

solutions for public spaces including street, layout, roads, areas and facilities for all 

observation modes, network design of technical infrastructure and public greenery. To 

achieve the desired outcome should be paid attention to the proposal of various forms of 

housing. The part of thesis is the design of the selected object, which is a part of the 

proposed of a new housing in residential area.  

Proposal to use territory in locality designed to consist of different alternatives examined in 

the concept stage.  Of these options is selected, the resulting design solution, which is 

further treated and processed to the stage of detailed studies.
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Seznam použitého značení: 

 

ČSN    Česká státní norma 

ČOV    Čistírna odpadních vod 

DN    Diameter nominal - Dimenze 

IS    Inženýrské sítě 

NP    Nadzemní podlaží 

NN    Nízké napětí – elektrické vedení 

NTL    Nízkotlaký plynovod 

HUP     Hlavní uzávěr plynu 

OP    Ochranné pásmo 

PN    Konstrukční tlak 

PE    Polyetylen 

RD    Rodinný dům 

STL    Středotlaký plynovod 

TI    Technická infrastruktura 

TS    Transformační stanice 

KÚ    Katastrální území 

ÚP    Územní plán 

ÚS     Územní studie 

VN    Vysoké napětí - elektrické vedení 

VTL    Vysokotlaký plynovod 

VVN    Velmi vysoké napětí - elektrické vedení 

VO    Veřejné osvětlení 

PVC    Polyvinylchlorid 

ZPF    Zemědělský půdní fond 
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1 ÚVOD 

Cílem diplomové práce je návrh využití dnes nezastavěných pozemků v městské části  

Zlína – Prštné pro bydlení.  

Pro dosažení požadovaného výsledku je třeba věnovat pozornost různorodosti 

forem bydlení jako předpokladu pestré sociální skladby budoucích obyvatel území. Forma 

hromadného bydlení by se měla řešit v bytových domech, s využitím přízemí jako prostor 

pro základní občanskou vybavenost pro zvýšení kvality bydlení v lokalitě. Bydlení v těchto 

domech má být navrženo od 2.np s výškovou regulací maximálně do 3.np. V návrhu 

jednotlivých forem bydlení je třeba definovat hranici mezi částmi řešeného území, které 

jsou určeny k soukromému užívání a mezi částmi určenými k veřejnému užívání.  

Prostorové, objemové, funkční a organizační strukturování zástavby je vhodné 

navrhnout tak, aby v rámci zastavované plochy vzniklo jako její kompoziční jádro vlastní 

urbanistické subcentrum.  

Návrh vnitřní dopravní infrastruktury je třeba vyřešit pro všechny v úvahu 

přicházející typy dopravy v pohybu i pro automobilovou dopravu v klidu a zapojit 

navržené dopravní řešení do stávající dopravní sítě v okolí řešeného území.  

V návrhu je kladen také důraz na detailní urbanisticko – inženýrské řešení 

veřejných uličních prostor včetně prostorového uspořádání komunikací, ploch a zařízení 

pro všechny sledované druhy dopravy, návrhu sítí technické infrastruktury a veřejné 

zeleně. 

Součástí diplomové práce je návrh dispozičního řešení vybraného objektu, který je 

součásti navržené zástavby nového sídelního celku.  

Návrh na využití řešené lokality se skládá z jednotlivých variant prověřovaných ve 

fázi konceptu. Z těchto variant je vybráno výsledné řešení návrhu, které je dále upravováno 

a detailně zpracováno do fáze územní studie.  
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2 REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

Bloková zástavba 

Uzavřená plošná forma zástavby, s jedním charakterem nebo řazení jednotlivých budou. 

Vysoké zhuštění. Prostory na vnější a vnitřní straně se zřetelně liší funkcí i tvarem. [3] 

Bodová zástavba 

Jedná se o solitérní formu, volně stojící na ploše. Kompozice prostoru není možná. Často 

jako dominanta ve městské zástavbě ve spojení s plochými stavebními strukturami. [3] 

Bytový dům 

Je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, a není rodinným domem. [22] 

Katastrální mapa     

Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka (do 1:5000 včetně) s popisem. 

Zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru 

nemovitostí. [19] 

Katastrální území (katastr) 

Technická územní jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a společně evidovaný soubor 

nemovitostí. Katastr se zpravidla shoduje s územím obce, která ale může být složena i z 

několika katastrálních území. [22] 

Komunikace     

Účelově a hmotně vymezené dopravní spojení, které je určeno k pohybu dopravních 

prostředků, ale také chodců a zvířat. Komunikace můžeme rozdělit na drážní, pozemní, 

podpovrchové, podzemní, výškové, letecké, vodní, potrubní atd. [19] 

Limity využití území 

Limity využití území se stanovují nástroji územního plánování. Tyto limity omezují, 

vylučují, případně podmiňují umístění staveb a využití území.  Nejčastějším důvodem pro 

stanovování těchto limit jsou hlediska ochrany složek životního prostředí a zachování 

ekologické stability. [21] 
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Město 

Město představuje centrum, které zabezpečuje vybrané funkce jako správu, vyšší služby, 

dopravu apod. pro vlastní širší zázemí. Městské prostředí v současné době již nelze tak 

snadno ohraničit od venkovského. [21] 

Městská část    

 Městská část tvoří část území statutárních měst a města Prahy. Je vymezena v rámci 

pravomoci uspořádání vnitřních poměrů ve věcech správy příslušející těmto městům. [22] 

Ochranné pásmo  

Představuje území, ve kterém se stanoví zvláštní podmínky, které je nutno brát v potaz již 

při pořizování územně plánovací dokumentace a dalších dokumentací. Je možné zde 

omezit nebo dokonce zakázat určitou činnost, nařídit úpravu stavby či prostoru, pozemku 

atd. Chráněna může být činnost, zdroj nebo hodnota před negativními vlivy okolí nebo 

naopak okolí před důsledky činnosti provozované na určitém zdrojovém území. Ochranné 

pásmo může být vyhlášeno i kolem kulturních památek nebo památkové rezervace. 

Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává stavební úřad. Pokud je stavebním úřadem 

samotná obec může na základě § 133 vyhlásit obecně závazným předpisem stavební 

uzávěru nebo chráněné území. [22] 

Orientace ke světovým stranám 

Umístění stavby na situačním plánu ve vztahu k orientaci, napojení, vzájemnému 

uspořádání vytváří předpoklady pro vyvážené oslunění během dne. Architektonický návrh 

má zajistit uspořádání půdorysu tak, aby bylo zajištěno optimální proslunění příslušných 

místností. [3] 

Rodinný dům 

Rodinný dům je stavba, která svým stavebnětechnickým uspořádáním odpovídá 

požadavkům na rodinné bydlení, více než polovina podlahové plochy místností je určena k 

bydlení, má maximálně tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní podlaží jedno 

podzemní podlaží a podkroví. [8] 
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Řadový dům  

Společná stavební forma pro řazení stejných nebo obměněných typů domů, otevřená nebo 

uzavřená zástavba, vysoké zhuštění při zachování dobré bytové kvality, velmi hospodárný 

typ domu. [3] 

Inženýrské sítě 

Základní prvek technické infrastruktury (technického vybavení území), který zahrnuje: 

vedení technického vybavení, 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 

urbanizovaného území (transport, distribuci či sběr médií různého druhu apod.). [21] 

Stavební čára 

Udává hranice plochy určené k zastavění a polohy výstavby hlavního objektu budovy 

směrem k veřejnému prostoru, z něhož je hlavní přístup do objektu. Před stavební čárou 

smí vystupovat balkony, markýz, arkýře, římsy, resp. Jiné konstrukce přiměřené tvarem a 

funkcí, které jsou součástí hlavního objektu. [22] 

Suburbanizace     

Proces rozšiřování předměstí. Představuje prostorovou změnu osídlení. Charakteristická je 

hromadným stěhováním obyvatel z centrálních částí městských aglomerací na jejich okraje 

a za administrativní hranice městských celků se zachováním úzkých funkčních vztahů 

nově osídlených území se sídelními jádry. [21] 

Uliční čára 

Hranice mezi regulovanou (nebo regulační) parcelou a veřejným prostranstvím, případně 

veřejným komunikačním prostorem. Uzavřená uliční čára logicky vymezuje blok. [22] 

 

Urbanismus    

 Urbanismus je současně vědní obor a praktická činnost. Projevují se zde blízké vazby k 

oboru architektury, z něhož se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územně-

plánovací činnosti - územnímu plánování. [21] 
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Územní plán 

Územní plán stanoví plán rozvoje územní obce, ochrany jeho hodnot i jeho prostorového a 

plošného uspořádání. Územní plán vymezuje zastavěné území, plochy a koridory. [21] 

Územní plánování  

Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho 

organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. 

Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, 

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

a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší. [22] 

Územní studie     

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. [7] 

Zastavitelné a nezastavitelné území 

Zastavitelné území tvoří plochy vhodné k zastavění vymezené územním plánem obce. 

Mimo takto vymezené území výstavba není dovolena. Nezastavitelné území je ta část 

území, která není územně plánovací dokumentací vyznačena jako území zastavěné nebo 

zastavitelné území, a je označeno jako území, kde nesmí být realizována výstavba. [21]  
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3 OBECNÉ INFORMACE O ŠIRŠÍM OKOLÍ 

3.1 Historie města Zlín 

Město Zlín je s 80 tisíci obyvateli průmyslově-podnikatelským centrem regionu střední 

Moravy. 

První zmínka o městě se pojí již k roku 1322, kdy byl Zlín řemeslnicko – 

cechovním střediskem pro okolní valašská osídlení. Zlín byl sídelním městem majitelů 

panství. Změnu v tomto vývoji přinesla průmyslová revoluce. 

 

Obrázek 1 Zákres dobové mapy Zlína z r. 1910, kresba E. Staša, 1988 [23] 

Důležitým se pro Zlín stal rok 1894. V tomto roce zde Tomáš Baťa založil 

obuvnickou firmu a stal se také starostou města. V meziválečném období se město stalo 

moderním městským centrem s vynikajícím architektonickým stylem. Stavitelská činnost 

Tomáše Bati a jeho týmu renomovaných architektů J. Kotěrou, F. L. Gahurou, M. 

Lorencem, V. Karfíkem proměnila pětitisícové městečko v aglomeraci unikátní 

funkcionalistické architektury s 43 500 obyvateli. 
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Baťova podnikatelská tradice a vhodná geografická poloha se staly důležitými 

faktory k tomu, že po změně politického režimu v roce 1989 nastal ve Zlíně prudký růst 

podnikatelsko -  obchodních aktivit.  

Roku 1945 byly Baťovy závody zestátněny a rodina přenesla centrum svých 

podniků do Kanady. Po převratu v únoru 1948 komunisté ovládli továrny a prosadili, že od 

1.1.1949 se bývalé Baťovy závody museli přejmenovat na Svit a město bylo přejmenováno 

na Gottwaldov. 

Během posledních desetiletí se město začalo opět rozšiřovat. Od 40. let přibývaly 

obytné čtvrti, v městském centu vyrostla budova divadla. Obyvatelé se mohli radovat 

z rozšíření kulturního života prostřednictvím nově vzniklého muzea (1944,1953), divadla 

(1946), symfonického orchestru (1946), zoologické zahrady (1948) i galerie výtvarného 

umění (1953). Do celého světa se z města vypravili cestovatelé Jiří Hanzelka Miroslav 

Zikmund. Režiséři Karel Zeman a Hermína Týrlová proslavili filmové ateliéry. 

V listopadu 1989 si občané vynutili návrat původního názvu města, které od 

1.1.1990 nese opět název Zlín. Město má roli finančního a podnikatelského centra 

jihovýchodní Moravy. Širší regionální funkce města posílilo ustavení krajské správy 

Zlínského kraje (2001). [18] 

3.2 Současná charakteristika Zlína 

zeměpisná šířka: 49° 13' 59" s.š.  

zeměpisná délka: 17° 40' 01" v.d.  

nadmořská výška: 230 m  

Zlínský okres se nachází v centrální části Zlínského kraje. Jeho rozloha činí 1030 

km2. Statutární město Zlín se stalo 1. ledna 2001 přirozeným centrem celé oblasti. 

Ve Zlíne je evidováno 16 částí obcí, 667 ulic, 14 536 adres. Adresy mají PSČ 

v rozsahu 557 14 až 763 51. K trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu 

cizince, azylanta) přihlášeno 77 103 obyvatel, z toho je 31 707 mužů nad 15 let, 
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5 278 chlapců do 15 let, 35 150 žen nad 15 let, 4 968 dívek do 15 let. Svým ekonomickým 

potenciálem si Zlín udržuje svébytné postavení mezi důležitými městy České republiky. 

Jako zahradní město, harmonicky vsazené do krásného přírodního prostředí, zůstává 

ojedinělým příkladem architektury a urbanismu 20. století. 

Dnes je Zlín sídlem Zlínského kraje, ale zejména významným průmyslovým, 

obchodním a kulturním centrem východní Moravy. Ve městě je soustředěno velké 

množství středních škol a univerzita. Nacházejí se zde tři nemocnice. 

 

Obrázek 2 Ortofotomapa Zlína a městské části Prštné, r. 2008 [17] 

Ve Zlíně se nachází Městské divadlo, Filharmonie Bohuslava Martinů, Velké kino, 

Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarného umění, ve zlínském 

zámku sídlí Muzeum jihovýchodní Moravy s expozicí S inženýry Hanzelkou a 

Zikmundem pěti světadíly, Archiv H+Z, který spravuje cestovatelský odkaz Hanzelky a 

Zikmunda, ale také Jana Havlasy, Stanislava Škuliny, Heleny Šťastné-Bübelové a Eduarda 

Ingriše. Ve stejnojmenné okrajové části se nachází hrad Malenovice. Ve Zlíně je také 

Muzeum obuvi, divadlo Malá scéna a folklorní soubory Kašava, Vonica a Bartošův soubor 

písní a tanců. Každoročně se zde konají festivaly vážné hudby Harmonia Moraviae a 

Talentinum, festivaly folklorních a dechových ansámblů FEDO (který pořádá Velký 

dechový orchestr města Zlína) a Zlínské besedování, divadelní festival Setkání-Stretnutie, 

ale také festival cestování, poznávání a sbližování kultur Neznámá Země. Nejznámější akcí 

je Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Ve Zlíně je také zoologická zahrada. 
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Ve městě se nachází fotbalový stadion Letná, Zimní stadion Luďka Čajky, PSG 

Arena, atletický stadion, městská hala, krytý bazén, koupaliště, turistické a cykloturistické 

stezky a další menší sportoviště. V zimním období je v provozu lyžařská sjezdovka v 

centru města. Ve Zlíně a okolí se každoročně jezdí motoristický závod Barum Rallye. 

Na území okresu působí celkem 235 podniků a obchodních organizací. Průmysl je 

orientován především na strojírenskou a obuvnickou výrobu. Najdeme zde rovněž několik 

významných stavebních a projekčních společností. [18] 

3.2.1 Zlín a jeho členění na městské části: 

 

CHLUM  LHOTKA  PRŠTNÉ  ZLÍN 

JAROSLAVICE LOUKY  PŘÍLUKY  

KLEČŮVKA  LUŽKOVICE  SALAŠ 

KOSTELEC  MALENOVICE ŠTÍPA 

KUDLOV  MLADCOVÁ  VELÍKOVÁ 
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3.2.2 Prštné (3,74 km²) 

Zeměpisná šířka 49°13'24 s. š., zeměpisná délka 17°37'55 v. d. 

Prštné je městská část Zlína, nacházející se 2,5 km západně od centra města. V této 

části Zlína je evidováno 35 ulic, 731 adres. Všechny adresy v části obce mají PSČ 760 01. 

V městské části se nachází mateřská školka, sokol, dobrovolní hasiči a hypermarket 

Interspar. Celou městskou částí vede cyklostezka. Podél části Prštné protéká řeka 

Dřevnice. [6] 

3.2.3 Znak města Zlín 

Znak tvoří modrý štít, na něm na zeleném trávníku stojí zlatá roubená věž s otevřenými 

vraty, se dvěma okny v dolním a čtyřmi v horním patře, a s valbovou, šikmou mřížovanou 

střechou s prolomeným hřebenem, takže vrcholí dvěma hroty s křížky. Nad střechou je 

rovněž zlatá osmicípá hvězda šternberská. Znak vytvořil na základě historický pramenů 

prof. František Kysela. [18] 

 

Obrázek 3 Znak města Zlína, [18] 

3.2.4 Ekonomická struktura města Zína podle odvětví 

Zlín je především průmyslovým městem, protože 29 % jeho obyvatelstva pracuje právě 

v této oblasti. Většina průmyslové výroby je koncentrována ve svitovském areálu a 

největší strojírenskou firmou je Tajmac – ZPS a.s., která vyrábí obráběcí stroje. Paradoxem 

je, že Zlín se svou Baťovskou historií boty vůbec v současné době nevyrábí. [18]        

3.3 Přírodní podmínky 

3.3.1 Geomorfologické členění 

Provincie: Západní Karpaty 
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Subprovincie: Vnější Západní Karpaty 

Oblasti: Slovensko-Moravské Karpaty 

Celek: Vizovická vrchovina 

Podcelek: Zlínská vrchovina 

A tří okrsků:  na severu Mladcovská vrchovina 

na jihozápadě Napajedelská pahorkatina 

   na severozápadě Tlumačovské vrchy 

Zlínsko se nachází v severovýchodní části bývalého Jihomoravského kraje. Toto 

území tedy vzniklo během alpínského vrásnění. Hlavní součástí této struktury je fryšové 

pásmo a téměř celý okres je tvořen magurským příkrovem. Největší část územ patří do 

oblasti Vizovické vrchoviny, která je na severu omezená Hostýnskými vrchy, na jihu a 

jihovýchodě Bílými Karpaty a na západě Dolnomoravským a Hornomoravským úvalem. 

[18]        

3.3.2 Geografické podmínky 

Město Zlín leží v jihovýchodní části ČR. Vzdálenost od hlavního města Prahy je asi 

300km. Nejnižší nadmořská výška je v údolí řeky Dřevnice a to konkrétně v městské části 

Malenovice. Naopak nejvyšší bod se nachází na hoře Tlustá, která se nachází ve výšce 458 

metrů nad mořem 

Město patří do Karpatské horské soustavy a v jeho okolí se nachází hned několik 

významných oblastí se zachovalými přírodními a krajinnými hodnotami jako jsou 

například: Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty, Přírodní park Hostýnské vrchy. [18]        

3.3.3 Podnebí 

Podnebí je jednou z nejdůležitějších fyzikálně-geografických charakteristik. Základními 

rysy pro Zlínký region určuje mírně vlhké podnebné pásmo.  
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Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 9.0 – 9,9 °C. V prosinci je to 

teplota -0,6 až -0,1°C, naopak nejteplejší je měsíc červenec s průměrnými teplotami 20,5 – 

21,5°C. průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou se pohybuje v rozmezí 60 – 100 dní. 

Na Moravě jsou častější intenzivní srážky s kratší dobou trvání. 

Tabulka 1 Podnebí ve Zlínském kraji [13] 

 

Směr a rychlost větru je závislý na místním georeliéfu a největší vliv mají horské 

hřbety. Zlín patří k části republiky, kde se větru daří a to západnímu i východnímu. Je 

možné zde vysledovat i vliv moravské brány ze severní Moravy. [15]        

3.3.4 Půdní fond 

V Nivě Dřevnice a Fryštáckého potoka se vyvinuly nivní půdy. Na horninách karpatského 

flyše se nachází půda hnědá a hnědá půda kyselá. V části Malenovice se místy vyvinuly 

hnědozemě  a hnědozemě černozemní. V okolí obcí Louky, Prštné a Mladcová je půda 

hnědozem ilimerizovaná. 

 Z hlediska ekologické stability, integrované ochrany životního prostředí roste 

význam lesních ekosystémů, které tvoří krajinotvornou funkci. Na rozloze města převažuje 

nezemědělská půda a to především lesní pozemky. Lesní půda je zastoupena 30 % 

podílem. Zemědělská půda zastoupená půdou ornou zaujímá 2 749 ha. Nejmenší výměru 

zaujímají ve Zlíně vodní plochy a to pouhých 140 ha.[18]        
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Tabulka 2  Bilance půdy ve Zlíně [15] 

 

3.3.5 Hydrologické podmínky 

Hlavním vodním tokem ve Zlíně je řeka Dřevnice, která pod Malenovickým katastrem 

přibírá přítok Racková. Na horním toku přibírá Dřevnice střídavě Hostišovský potok, 

Balaš, Chlumský potok, Slanický potok, Prštenský potok, Pasecký potok, Kudlovský, 

Fryštácký potok, Hraniční potok (od Štákových pasek), Jaroslavický, Přílucký a 

Hvozdenský potok. Na území města se nachází 7 minerálních pramenů. Zlín je také 

obklopen několika vodními nádržemi, kterými jsou Fryštácká, Slušovická, Kudlovská, 

rybník Angaláška, Prštenský rybník, Zboženské rybníky atd. Pitnou vodou je město Zlín 

zásobováno pouze ze dvou zdrojů. Těmi jsou jímací území v Kvasicích s úpravnou vody 

v Tlumačově a Slušovická vodní nádrž s úpravnou vody v Klečůvce. [18]        

3.4 Doprava 

3.4.1 Silniční síť 

Ve Zlínském kraji tvoří silnice I., II. a III. třídy 2 091 km. To představuje 3,8 % z celkové 

délky silnic na území České republiky. Tato hodnota je nižší než celorepublikový průměr. 

Centrem Zlína prochází komunikace I/49 (Otrokovice – Zlín – Vizovice – Valašská 

Polanka) a je napojena na I/55 (Olomouc – Přerov – Otrokovice – Uherské Hradiště – 

Břeclav). Zlín by se měl napojit na dálnici D1 a to u Hulína prostřednictvím rychlostní 

komunikace R55. Podle posledních informací se motoristé z Prahy či Brna dostanou po 

souvislé silnici dálničního typu až na kraj Zlína koncem již 3. prosince 2010. Tento den má 

být uveden do provozu nový úsek rychlostní komunikace R55 z Hulína do Otrokovic. 

Současně bude otevřena i část dálnice D1 z Hulína do Kroměříže. Nově otevřené úseky 
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rychlostní komunikace a dálnice přispějí ve velké míře k všestrannému rozvoji Zlínského 

kraje. [20] 

 

Obrázek 4 Silniční síť ve Zlínském kraji [20] 

 

Stav vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji 

Stav povrchu vozovek II. a III. třídy se od roku 2004 mírně zlepšuje a to každý rok. 

Nejlepší stav těchto vozovek má okres Uherské Hradiště, druhé je Vsetínsko a až třetí je 

okres Zlín. Toto hodnocení bylo vydáno k 30. 9. 2010 firmou PavEx Consulting, s. r. o., 

Brno, která vydává hodnocení o stavu povrhu vozovek komunikací. [20 ] 

3.4.2 Železniční doprava 

Železniční uzel Otrokovice, který se nachází 10 km od centra Zlína je na hlavní 

elektrifikované trati č. 330 (Vídeň) - Břeclav - Otrokovice - Přerov, s napojením v Přerově 

na páteřní trať č. 270 Praha - Ostrava (Varšava). Město Zlín a jeho industriální zóny jsou 

připojeny jednokolejnou tratí č. 335 Otrokovice - Zlín střed - Vizovice s motorovou trakcí. 
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Přeprava pro cestující na trase Praha – Zlín je umožněno dokonce přímým spojem 

Zlínským Expresem č. 522. 

Část trati mezi Zlínem a Otrokovicemi je součástí Integrovaného dopravního 

systému propojeného s městskou hromadnou dopravou. [18] 

3.4.3 Městská hromadná doprava 

Městská hromadná doprava má velký význam pro dopravní obsluhu nejen pro každé vetší 

město. Zajišťuje pravidelnou přepravu osob na území města. V případě Zlína jde o využití 

trolejbusů a autobusů městské hromadné dopravy, kterou zajišťuje Dopravní společnost     

Zlín – Otrokovice s.r.o. Provozováno je celkem 13 trolejbusových a 12 autobusových 

linek. [19] 

MHD se dělí na 4 pásma působení: 

• pásmo A - od zastávky ČD "Příluky" do zastávky ČD "Zlín-Louky"  

• pásmo  B - od zastávky ČD "Zlín-Louky" do zastávky ČD "Otrokovice-Trávníky"  

• pásmo C - od zastávky ČD "Zlín-Malenovice zastávka" do zastávky ČD 

"Otrokovice- nádraží"  

• pásmo  D - od zastávky ČD "Příluky" do zastávky ČD "Vizovice 

 

Zlínská integrovaná doprava (ZID) 

ZID vznikla ve Zlíně na základě smlouvy mezi Dopravní společností Zlín – Otrokovice 

s.r.o.  a Českými drahami 1.1.2002. Tento systém umožňuje cestujícím přepravu mezi 

Zlínem a přilehlými vnějšími pásmy pouze na základě jednoho jízdního dokladu. České 

dráhy jsou zastoupeny vlaky na trati 331 Otrokovice – Vizovice a Dopravní společnost 

Zlín -  Otrokovice s.r.o. trolejbusy a autobusy. [14] 
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3.4.4 Autobusová doprava 

Autobusová doprava ČSAD Vsetín zajišťujeme pravidelnou dopravní meziměstskou a 

příměstskou obslužnost ve Zlínském kraji. Cestující mají možnost využít výhod 

bezhotovostního placení čipovými kartami, žáci a studenti mohou využít zvýhodněného 

žákovského jízdného.  

Soukromý autobusový dopravce Housacar s.r.o. zajišťuje další spoje a to především 

do míst, kde nedosahuje dostupnost již zmiňovanou dopravní společností ČSAD Vsetín. 

[18] 

3.4.5 Letecká doprava 

Pokud jde o leteckou dopravu, tak Zlín nemá soukromé ani mezinárodní letiště. Nejbližší 

soukromé letiště se nachází v Otrokovicích, teda asi 11 km od Zlína. 

Vzdálenosti na mezinárodní letiště: 

• Přerov 33 km 

• Ostrava 90 km 

• Bratislava 200 km 

• Brno 100 km 

• Praha 300 km 

• Vídeň 220 km 

Vzdálenosti na civilní letiště: 

• Holešov 20 km 

• Kunovice 20 km    [18] 

3.4.6 Lodní doprava 

Lodní doprava je v kraji zastoupena především Baťovým kanálem na řece Moravě. Kanál 

měl být součástí plavebního kanálu Dunaj – Odra – Labe, ale prozatím je využíván pouze 

k turistickým účelům. Kanál začíná v Otrokovicích a městem Zlín neprochází. [18]        
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3.4.7 Cyklostezky 

Budování cyklostezek je pro Zlín důležitým prvkem pro oblast cestovního ruchu. Nejen 

pro turisty jsou ale tyto trasy určeny. Jsou velmi důležité především pro místí obyvatele. 

Poskytují jim příležitost ke změně životního stylu a přispívá k upevňování jejich zdraví. 

Jedním z dalších důvodů pro budování a rozšiřování cyklostezek je snižování hluku a emisí 

z provozu motorových vozidel, a tak podpořit zkvalitňování životního prostředí. [18]        

3.5 Technická infrastruktura 

3.5.1 Energetika 

V oblasti energetiky působí na území města tři systémy rozvodů energií. Jedná se o systém 

rozvodu zemního plynu, který je provozován Jihomoravskou plynárenskou, a.s., rozvod 

elektrické energie jejíž výhradním majitelem je E.ON Energie, a.s., a soustava centrálního 

zásobování teplem, jejíž primární část provozují Moravské teplárny, a.s.Zlín a sekundární 

část zajišťuje Teplo Zlín a.s. .[18]        

3.5.2 Vodovody a kanalizace 

Vodovodní síť má délku cca 305 km a je na ni připojeno 75 040 obyvatel. Provozovatelem 

veřejné kanalizace o délce 319 km je Zlínská vodárenská, a.s., která je členem skupiny 

Veolia Voda Česká republika.  

V současné době je město Zlín odkanalizováno kombinovaným systém s 

převažujícím systémem jednotné kanalizace, pouze okrajové čtvrti kterými jsou Jižní 

svahy, Bartošova čtvrť, Přílucká, Podhoří, Sokolská ulice, mají vybudovaný systém 

oddílné kanalizace.  Odpadní vody od obyvatelstva, občanské vybavenosti a průmyslu jsou 

odváděny kanalizačními sběrači, které jsou zaústěny do hlavních kmenových stok. V 

případě oddílné kanalizace jsou dešťové vody svedeny samostatnými sběrači do nejbližších 

místních recipientů a následně do hlavního recipientu, kterým je řeka Dřevnice. [18]      
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4 ZÍSKANÉ PODKLADY K ŘEŠENÉ LOKALIT Ě 

Pro vypracování územní studie lokality Prštné, v rámci diplomové práce, bylo použito 

těchto získaných podkladů: 

Magistrát města Zlína, Útvar hlavního architekta: 

- výřez z koordinačního výkresu konceptu varianty A územního plánu Zlína, včetně 

textové části - regulativů návrhových ploch řešeného území, 

- digitalizovaná katastrální mapa řešeného území, 

- orientační polohopisné zobrazení sítí technické infrastruktury,  

- výškopis řešeného území, 

- mapové podklady ze systému JUAP Zlínského kraje [17]. 

Vyjádření správců inženýrských sítí o existenci sítí v řešené lokalitě: 

- Jihomoravská plynárenská, a.s. 

- E.ON Česká republika, s.r.o. 

- Moravská vodárenská, a.s. 

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
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5 POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ LOKALITY 

5.1 Popis lokality 

Řešené území se nachází v severozápadní oblasti městské části Zlína – Prštné. Vymezené 

území je svažité, se stoupáním terénu k severovýchodní části území.  Lokalita se nachází 

v katastrálním území Prštné a zaujímá plochu asi 18,9 ha. 

Z východní strany je toto území ohraničeno individuální rodinnou zástavbou, z jižní 

strany jej obklopují plochy smíšené nezastavěného území. Ze západní strany je území 

ohraničeno plochami smíšenými nezastavěného území s plochami krajinné zeleně a 

plochami zemědělskými. Ze severní strany řešená lokalita sousedí s územím využívaným 

pro zemědělskou činnost.  

 

Obrázek 5 Lokalizace řešeného území- širší vztahy         

 

5.2 Současný stav řešené lokality 

Řešené území je v současné době využíváno převážně jako plocha pro zemědělské účely. 

Z východní části sousedí území se zástavbou individuálními rodinnými domy v ulici 

Hřebenová, avšak je od této zástavby odděleno pásem plochy určené pro sídelní zeleň. 
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Jižní a západní stranu území lemují plochy smíšeného nezastavěného území a plochy 

krajinné zeleně. Dle platného územního plánu města Zlína je řešené území rozčleněno na 

plochu určenou pro bydlení, která svou severní hranicí navazuje na horní linii stávajících 

ploch pro bydlení v ose východ-západ. Plocha nad touto linií pokračující severním směrem 

je v současné době určena jako plocha zemědělská a její severní hranice je dána parcelou č. 

872/31. V zájmové lokalitě je majitelem parcely č. 1157/1  statutární město Zlín, majiteli 

ostatních parcel jsou fyzické osoby. 

Z jihovýchodní části je zajištěn přistup do území z místní obslužné komunikace 

z ulice Nadhumení, z jihozápadní strany je pro obsluhu území určena územním plánem 

návrhová plocha spojující řešenou lokalitu s ulicí Pod Vinohrady. 

 

Obrázek 6 Fotodokumentace současného stavu - pohled z jihozápadní strany území 

 

Obrázek 7 Fotodokumentace současného stavu - pohled z východní strany území 
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Obrázek 8Fotodokumentace současného stavu - pohled ze severozápadní strany území 

 

 

Obrázek 9 Fotodokumentace současného stavu - pohled ze severovýchodní strany území 

 

5.3 Limity v území 

5.3.1 Ochrana památek a kulturních hodnot 

V blízkosti zájmové lokality se nenachází objekty ze státního seznamu nemovitých 

kulturních hodnot. Řešené území se nedotýká městské památkové zóny Zlín, a tedy se ho 

netýká zvláštní stavební režim pro stavební činnost. 
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5.3.2 Ochrana přírody 

Z jižní a částečně ze západní strany sousedí řešená lokalita s územím zásadního významu 

pro ochranu hodnot a respektuje jeho podmínky. Ochranné pásmo lesa 50m od jeho okraje 

není dotčeno. 

5.3.3 Ochrana přírodních zdrojů 

Řešené území nezasahuje do ochranného pásma zdrojů pitné vody, minerálních vod, ani do 

ochranného pásma ložisek nerostných surovin. 

5.3.4 Ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury 

V řešené lokalitě se nachází ochranné a bezpečnostní pásmo podzemního vedení 

vysokotlakého plynovodu DN 300 procházejícího ze severovýchodní strany k jižní straně. 

Ochranné pásmo tohoto vysokotlakého plynovodu je 4 m na obě strany od stěny potrubí a 

bezpečnostní pásmo 40 m na obě strany od líce potrubí plynovodu. Dále se ve stejném 

směru nachází ochranné pásmo venkovního vedení elektrické sítě vysokého napětí, které je 

stanoveno hodnotou 7 m na každou stranu od krajních vodičů.  

Severní část území limituje také ochranné a bezpečnostní pásmo podzemního 

vedení vysokotlakého plynovodu DN 200. Ochranné pásmo tohoto vysokotlakého 

plynovodu je 4 m na obě strany od stěny potrubí a bezpečnostní pásmo je stanoveno 

hodnotou 20 m na obě strany od líce potrubí plynovodu. V této severní části území se dále 

nachází ochranné pásmo nadzemního vedení elektrické sítě velmi vysokého napětí 110 kV, 

které je stanoveno hodnotou 12 m na každou stranu od krajních vodičů.  

Tato uvedená ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury zabírají 

území o ploše cca 4,5 ha z celkové plochy řešeného území o výměře 18,9 ha. 

Ochranná pásma dopravní infrastruktury 

Řešená lokalita nezasahuje do ochranných pásem dopravní infrastruktury. 
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5.3.5 Ochrana proti stoleté vodě        

Zájmového území se nedotýká aktivní zóna záplavového území staleté vody Q100. 

 

5.4 Dostupnost inženýrských sítí       

Řešené území je v dostupnosti napojení na sítě technické infrastruktury. Napojení 

elektrického vedení nízkého napětí je možné ze stávající trafostanice Křiby, napojení 

vodovodu, splaškové kanalizace a středotlakého plynovodu je umožněno v ulici 

Nadhumení. Dešťové vody je možno odvádět do místního vodního toku, který se dále 

vlévá do řeky Dřevnice. Napojení na sítě elektronických komunikací je možno v ulici Pod 

Vinohrady. 

5.5 Dopravní infrastruktura  

5.5.1 Silnice 

Řešené území se nachází v klidné městské části Zlína – Prštné. V blízkém okolí řešené 

lokality probíhá provoz pouze po komunikaci II. A III. třídy. Tyto komunikace spojují 

městskou část Zlína – Prštné se silnicí I. třídy č. 49 a s okolními obcemi Louky a Těčovice. 

Silnice I. třídy č. 49 směřuje na západ směrem na Otrokovice a na východ směrem na 

Vizovice a dále na Vsetín. Řešené území je přímo napojeno na tyto komunikace přes 

stávající místní komunikaci z jihovýchodní strany. Další napojení lokality bude řešeno 

návrhem komunikace z jihozápadní strany.  

5.5.2 Pěší komunikace 

V současné době nejsou komunikace pro pěší v městské části Prštné vybudovány 

v takovém rozsahu, aby umožnili bezpečné napojení řešené lokality na stávající 

komunikace pro pěší. Proto je nutné výhledově řešit spojení zájmového území a jeho okolí 

s centrální lokalitou městské části Prštné - Náves vybudováním nových a rekonstrukcí 

stávajících komunikací pro pěší. 
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6 URBANISTICKÉ NÁVRHY 

Úkolem je návrh využití dnes nezastavěných pozemků v městské části Zlína – Prštné pro 

bydlení. Pro dosažení požadovaného výsledku je třeba věnovat pozornost různorodosti 

forem bydlení jako předpokladu pestré sociální skladby budoucích obyvatel území. Forma 

hromadného bydlení by se měla řešit v bytových domech, s využitím přízemí pro zvýšení 

kvality bydlení v lokalitě. Bydlení v těchto domech má být navrženo od 2.np s výškovou 

regulací maximálně 3.np. V návrhu jednotlivých forem bydlení je třeba definovat hranici 

mezi částmi řešeného území, které jsou určeny k soukromému užívání a mezi částmi 

určenými k veřejnému užívání. Prostorové, objemové, funkční a organizační strukturování 

navržené zástavby je vhodné navrhnout tak, aby v rámci zastavované plochy vzniklo jako 

její kompoziční jádro vlastní urbanistické subcentrum. Návrh vnitřní dopravní 

infrastruktury je třeba vyřešit pro všechny v úvahu přicházející typy dopravy v pohybu i 

pro automobilovou dopravu v klidu a zapojit navržené dopravní řešení do stávající 

dopravní sítě v okolí řešeného území. V návrhu je kladen také důraz na detailní 

urbanisticko – inženýrské řešení veřejných uličních prostor včetně prostorového 

uspořádání komunikací, ploch a zařízení pro všechny sledované druhy dopravy, návrhu sítí 

technické infrastruktury a veřejné zeleně. 

Návrh se skládá z jednotlivých variant prověřovaných ve fázi konceptu. Z těchto 

variant je vybráno výsledné řešení návrhu, které je dále upravováno a detailně zpracováno 

do fáze územní studie.  

6.1 Koncept návrhu č. I 

Koncept návrhu č. I je tvořen zástavbou bytovými domy v jižní části řešené lokality, které 

vytváří prostory městského charakteru s doplňkovými funkcemi pro obyvatele lokality 

umístěnými v přízemí těchto objektů. Dále je směrem k severní části navržena hustá 

zástavba v podobě řadových rodinných domů. Tato jižní třetina území tvoří jádro nového 

sídelního celku a jeho okolí je tvořeno veřejnými prostory se sídelní zelení, které mají 

zásadní vliv na kvalitu obytného prostředí. Severním směrem se zástavba postupně 

rozvolňuje ve formě solitérních rodinných domů. Tímto způsobem je docíleno, že směrem 

od jihu k severu se zástavba postupně odlehčuje a rozvolňuje od bytových domů 

městského charakteru až k severně položeným solitérním rodinným domům. 
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Hlavní strukturu nové obytné lokality tvoří navržená uliční síť, která tvoří okruh 

procházející celým územím. Návrh uliční sítě vycházel z potřeby zajištění oboustranné 

obslužnosti parcel plánované komunikace. Tento okruh je kvůli zklidnění dopravy v jižní 

části přerušen komunikací, která je navržena v těsné blízkosti ochranného pásma 

plynovodu a napojuje se na okruh jižní a západní páteřních komunikací stykovou 

křižovatkou. Dále jsou tyto hlavní uliční sítě asi ve třetinách propojeny v ose východ – 

západ ulicemi, které zajišťují dopravní obsluhu navržených parcel. Díky svému 

rozšiřujícímu charakteru území severním směrem je navržena v horní třetině komunikace 

v ose sever – jih, probíhající mezi hlavní východní a západní komunikací. Návrh uliční sítě 

neobsahuje slepé ulice a celá lokalita je tak z obou směrů průjezdná. 

 

Obrázek 10 Koncept návrhu č. I 
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Umístění rodinných domů na parcelách je především dáno omezujícími faktory 

ochranných a bezpečnostních pásem sítí technické infrastruktury a návrhem uliční sítě. 

Odstupy od společných hranic parcel a uliční čáry jsou navrženy s ohledem na umístění ke 

světovým stranám. Průměrná velikost parcel solitérních rodinných domů je navržena v 

rozmezí 1000 – 1200 m2. Průměrná velikost parcel řadových rodinných domů je navržena 

v rozmezí 800 – 1000 m2. Bytové domy jsou řešeny jako schodišťové, s výškovou regulací 

maximálně do 3.np. 

6.2 Koncept návrhu č. II 

Koncepce návrhu č. II je založena na umístění bytových domů jako jádra nového sídelního 

celku blíže ke středu řešené lokality severním směrem. Bytové domy jsou řešeny jako 

schodišťové, s výškovou regulací maximálně do 3.np.V této části je navržen veřejný 

prostor se sídelní zelení pro obyvatele řešené lokality. 

  

Obrázek 11 Koncept návrhu č. II 

  Hustá zástavba řadových rodinných domů je navržena jižním směrem od 

plánovaného těžiště sídelního celku. V jižní části je navrženo veřejné prostranství, které je 



  Diplomová práce 

27 

umístěno v blízkosti obou příjezdových komunikací spojujících lokalitu s širším okolím. 

Rozvolňující se zástavba solitérními rodinnými domy je navržena na úrovni centrálně 

umístěných bytových domů a pokračuje dál severním směrem, kde postupně roste rozloha 

parcel. 

Navržená uliční síť tvoří okruh procházející celým územím bez slepých ulic a 

zajišťuje průjezdnost celé lokality. Východní a západní uliční prostory jsou přímo 

napojeny na jižně položené příjezdy do nově navrhovaného sídelního celku. Uliční síť je 

kolem bytových domů a v severní třetině doplněna o obslužné komunikace v ose východ – 

západ. Na tyto komunikace je v centrální části připojena jednosměrná ulice, která vyúsťuje 

u těžiště sídelního celku tvořeného bytovými domy a veřejným prostranstvím.   

Umístění rodinných domů na parcelách je především dáno omezujícími faktory 

ochranných a bezpečnostních pásem sítí technické infrastruktury a návrhem uliční sítě. 

Odstupy od společných hranic parcel a uliční čáry jsou navrženy s ohledem na umístění ke 

světovým stranám. Průměrná velikost parcel solitérních rodinných domů je navržena v 

rozmezí 1000 – 1300 m2. Průměrná velikost parcel řadových rodinných domů je navržena 

v rozmezí 800 – 1000 m2. Bytové domy jsou řešeny jako schodišťové, s výškovou regulací 

maximálně do 3.np. 

6.3 Koncept návrhu č. III 

Koncept návrhu č. III je tvořen zástavbou bytovými domy v jižní části řešené lokality, 

které vytváří prostory městského charakteru. Umístění bytových domů je navrženo kolem 

uličních prostor východní a západní komunikace. V přízemí bytových domů jsou umístěny 

doplňkové funkce zvyšující kvalitu bydlení v lokalitě. Tato jižní část území tvoří společně 

s veřejným prostranstvím a sídelní zelení jádro nového sídelního celku. Směrem k severní 

části je podél východní a západní uliční sítě navržena hustá zástavba v podobě řadových 

rodinných domů, která přechází ve volnější zástavbu solitérními rodinnými domy. 

 Centrální část mezi hlavními uličními prostory je navržena zástavbou v podobě 

solitérních rodinných domů a od městských prostor bytových domů je oddělena sídelní 

zelení. Tímto způsobem je docíleno, že směrem od jihu k severu se zástavba postupně 

odlehčuje a rozvolňuje od bytových domů městského charakteru, přes hustou zástavbu 

řadovými domy, až k severně položeným solitérním rodinným domům. 
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Navržená uliční síť tvoří, stejně jako ve variante č. II, okruh procházející celým 

územím bez slepých ulic a zajišťuje průjezdnost celé lokality. Východní a západní uliční 

prostory jsou, stejně jako ve variante č. II, přímo napojeny na jižně položené příjezdy do 

řešeného území. Spojení uličních sítí lokality v ose východ – západ je navrženo ve snaze 

kolmého napojení jednotlivých komunikací a tak zjednodušit dopravní obslužnost 

v lokalitě. 

 

Obrázek 12 Koncept návrhu č. III 

Umístění rodinných domů na parcelách je především dáno omezujícími faktory 

ochranných a bezpečnostních pásem sítí technické infrastruktury a návrhem uliční sítě. 

Odstupy od společných hranic parcel a uliční čáry jsou navrženy s ohledem na umístění ke 

světovým stranám. Průměrná velikost parcel solitérních rodinných domů je navržena v 

rozmezí 1000 – 1300 m2. Průměrná velikost parcel řadových rodinných domů je navržena 

v rozmezí 800 – 1000 m2. Bytové domy jsou řešeny jako schodišťové, s výškovou regulací 

maximálně do 3.np. 
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6.4 Koncept návrhu č. IV 

Koncepce návrhu č. IV se liší od varianty č. III řešením těžiště navrženého sídelního celku 

v podobě bytových domů a veřejného prostranství. Jižní část území je řešena zástavbou 

bytovými domy v západní a centrální části. V západní části je mezi dvěma bytovými domy 

navrženo dětské hřiště. V centrální části je mezi bytovými domy navrženo veřejné 

prostranství, které prochází k jižně umístěné komunikaci. Bytové domy jsou řešeny jako 

schodišťové, s výškovou regulací maximálně do 3.np. Hustá zástavba v podobě řadových 

rodinných domů začíná z východní části na úrovni navržených bytových domů. Podobně 

jako u předchozích návrhů se zástavba rozvolňuje severním směrem v podobě zástavby 

solitérními rodinnými domy. 

 

Obrázek 13 Koncept návrhu č. IV 

Uliční síť tvoří opět okruh procházející celým územím bez slepých ulic a zajišťuje 

tak průjezdnost celé lokality. Spojení uličních sítí lokality v ose východ – západ je, oproti 

variantě č. III, navrženo ve snaze o vytvoření příčných uličních prostor rovinného 
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charakteru. Varianta tohoto navrženého spojení však komplikuje řešení dopravního 

napojení na podélné západní a východní komunikace. 

6.5 Zhodnocení návrhů – výběr výsledné varianty 

Při vlastní tvorbě jednotlivých konceptů uvažovaných variant byl kladen důraz na 

respektování všech dílčích bodů zadání a zásad pro vypracování návrhu územní studie 

zájmové lokality. Dále je třeba respektovat reálné potřeby a požadavky na řešení návrhu 

zástavby vymezené lokality a podmínky jednotlivých správců sítí technické infrastruktury. 

6.5.1 Zhodnocení z hlediska nejdůležitějších bodů zadání 

- různorodost forem bydlení 

Různorodost forem bydlení je ve všech prověřovaných variantách zajištěna kombinací 

forem bydlení hromadného v bytových domech a bydlení individuálního v řadových i 

solitérních rodinných domech.   

- doplňkové funkce zvyšující kvalitu bydlení 

Všechny prověřované varianty respektují požadavek na umístění občanské vybavenosti do 

přízemí navržených bytových domů, které bude přispívat ke zvýšení kvality bydlení 

v řešené lokalitě. 

- vytvoření vlastního urbanistického subcentra navržené zástavby 

V jednotlivých variantách se liší návrh veřejných prostor umístěných především v okolí 

bytových domů s občanskou vybaveností, umisťovanou v přízemí. Vznik urbanistického 

subcentra je podpořeno setkávacím místem obyvatel, kterým je návrh zastávky městské 

hromadné dopravy a občanské vybavenosti. Umístění zastávky hromadné dopravy je 

uvažováno ve všech konceptech v jižní části s návazností na oba příjezdy do lokality. Toto 

umístění je navrženo z důvodu hospodárnosti řešení vnitřních uličních prostor. Umístění 

občanské vybavenosti by mělo navazovat přímo na toto setkávací místo. Tomuto 

požadavku nevyhovuje varianta č. II s umístěním občanské vybavenosti blíže ke středu 

řešené lokality severním směrem. U této varianty by vznikala od sebe vzájemně oddělená 

místa veřejného setkávání obyvatel navrženého celku. 
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- řešení dopravní a technické infrastruktury 

Dopravní řešení jednotlivých variant se od sebe liší provedením uliční sítě a vzájemným 

propojením vnitřní dopravní infrastruktury. Z tohoto hlediska je nejvýhodnější návrh ve 

variante č. III, kde jsou komunikace řešeny s ohledem na jejich jednoduché provedení a 

snahu kolmého napojení jednotlivých stykových křižovatek.  Návrh technické 

infrastruktury souvisí s řešením uličních prostor, a proto se zdá jako nejpřijatelnější řešení 

ve variantě č. III. Koncept návrhu č. IV je z hlediska vedení sítí technické infrastruktury 

také vhodný, ale tento návrh je méně výhodný z hlediska dopravního řešení. 

6.5.2 Výběr výsledné varianty 

Po zhodnocení všech důležitých bodů je pro výsledné řešení vybrána kombinace konceptů 

variant č. III a č. IV, která je dále upravena a detailně zpracována do fáze územní studie. 

Výsledné řešení pracuje s navrženou uliční sítí, která je použita v konceptu varianty 

č. III. Důvodem volby je navržení co nejjednodušší uliční sítě se snahou o kolmé napojení 

jednotlivých stykových křižovatek. Z varianty č. IV je do výsledného řešení použit koncept 

na umístění bytových domů s občanskou vybaveností mezi hlavními uličními prostory. 

Dále budou umístěné bytové domy na západní straně od hlavních uličních prostor. 

Východní komunikace hlavního uličního prostoru bude v této jižní části posunuta do 

úrovně bezpečnostního pásma plynovodu, a tak se rozšíří prostor pro centrálně umístěné 

bytové domy a veřejné prostranství.  

Z tohoto důvodu je umístění východních bytových domů z varianty č. III nevhodné. 

V této části vznikne prostor pro umístění sídelní zeleně a možnost využití prostoru jako 

klidové zóny. Návrh veřejného prostranství s návazností na občanskou vybavenost a 

zastávku hromadné dopravy bude tvořit hlavní setkávací prostory v centrální části nově 

vzniklého jádra sídelního celku. 

Zástavba navržená severním směrem od bytových domů městského charakteru se 

v kombinaci všech zvažovaných variant postupně rozvolňuje. To je docíleno návrhem 

zástavby, která přechází od bytových domů s největší hustotou osídlení přes hustější 

zástavbu tvořenou řadovými rodinnými domy až po solitérní rodinné domy s volnější 

parcelací. 
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7 VÝSLEDNÝ NÁVRH 

7.1 Základní údaje 

Řešené území – celková plocha: 18,9 ha 

Počet bytových domů: 17 

Počet řadových rodinných domů: 24 

Počet samostatně stojících rodinný domů: 59 

Předpokládaný počet obyvatel v nové lokalitě: 696 

Předpokládaná hustota osídlení: 37 obyvatel / ha 

7.2 Urbanismus 

Cílem návrhu nového sídelního celku je zajištění různorodosti forem bydlení jako 

předpokladu pestré sociální skladby budoucích obyvatel.  Návrh počítá se zástavbou ve 

formě bytových domů městského charakteru, řadových rodinných domů a solitérních 

rodinných domů.  

Těžištěm nového sídelního celku jsou bytové domy s doplňkovými funkcemi pro 

zlepšení kvality bydlení v lokalitě. V centrální části je zástavba bytovými domy 

uspořádána do bloku. Toto uspořádání jasně vymezuje uliční prostory, a odděluje tak 

veřejný prostor od soukromého prostoru dvoru. V přímé vazbě na bytové domy je 

navrženo veřejné prostranství s návazností na zastávku hromadné dopravy. Vytvořením 

takto vzájemně propojených prostor městského charakteru vzniklo jádro navrženého 

sídelního celku. Plochy a okolí tohoto prostranství budou tvořit hlavní setkávací prostory 

pro obyvatele celé lokality. Tyto prostory městského charakteru jsou umístěny v jižní části, 

v blízké návaznosti na příjezdy do sídelního celku. Východní část tohoto subcentra je 

tvořena plochami veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch a veřejné zeleně, 

které tak společně tvoří prostor parku. Prostory parku tvoří linii veřejné zeleně podél bloku 
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bytových domů a uličního prostoru z východní strany, a tak zvyšují kvalitu bydlení 

v těchto domech.  

Ze západní strany blokové zástavby jsou uliční prostory doplněny stromy, které tak 

tvoří alej mezi chodníkem a obslužnou komunikací. Západní strana uličních prostor od 

blokové zástavby je lemována dvojicí řadových bytových domů, které vymezují veřejný 

prostor ulice.  

Navržené prostory městského charakteru začínají přibližně ve třetině vymezeného 

území přecházet do formy individuálního bydlení. V tomto rozhraní individuální zóny a 

zóny městského charakteru je v západní části navrženo dětské hřiště. Podél východní a 

západní uliční sítě je navržena hustá zástavba v podobě řadových rodinných domů, která 

přechází ve volnější zástavbu solitérními rodinnými domy. Centrální část mezi hlavními 

uličními prostory, sousedící se severním blokem bytových domů, je navržena zástavbou 

v podobě solitérních rodinných domů. Severněji položené části individuálního bydlení jsou 

napojeny na základní uliční síť v ose východ – západ obytnými ulicemi. Hlavní východní a 

západní obslužná komunikace se spojuje v severní části a zajišťuje tak průjezdnost celé 

lokality. V severozápadní části je navržena sídelní zeleň a drobné parkové úpravy, které 

tvoří jak klidovou zónu, tak průchod do volné krajiny. Severovýchodní část území je 

tvořena prostorem parku s možností rekreačního charakteru využití. Tento prostor je spojen 

mlatovou stezkou s  jižní částí navržené sídelní zeleně.   

7.3 Dopravní řešení 

Příjezd do řešeného území je z jihovýchodní strany navržen napojením na stávající místní 

komunikaci z ulice Nadhumení. Další napojení lokality je řešeno návrhem komunikace z 

jihozápadní strany. Po vybudování této komunikace bude lokalita napojena na stávající 

komunikaci v ulici Pod Vinohrady. 

Navržená uliční síť je řešena jako průjezdná, bez slepých ulic. U dvojice 

navržených obytných ulic je stavebním řešením zdůrazněna jejich převládající pobytová 

funkce.  

Obslužné komunikace v novém sídelním celku jsou navrženy jako obousměrné o 

celkové stavební šířce 6 m a návrhové rychlosti 30 km / h. Tyto komunikace mají označení 
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MO 7,0 / 30. Příčný sklon místních komunikací je navržen na 2 %. Povrch vozovek je 

navržen z asfaltového betonu a jeho příslušných podkladních vrstev. Výškový rozdíl mezi 

místní komunikací a komunikacemi pro pěší je minimálně 0,12 m. Maximální výškový 

rozdíl v místech přechodů pro chodce a u míst určených k přecházení je navržen na 0,02 m. 

Komunikace pro pěší jsou navrženy jako jednostranné i oboustranné s minimální šířkou 2 

m a s příčným sklonem maximálně 2 % směrem k vozovce. Povrch těchto ploch je navržen 

z betonové zámkové dlažby v přírodním odstínu. Stejný materiál je navržen také pro 

povrch parkovacích stání a všech zpevněných ploch obytných ulic. V těchto ulicích se 

vyznačí parkovací stání odlišným odstínem betonové dlažby. 

Komunikace spojující oba příjezdy do území jsou, z hlediska přednosti v jízdě, 

navržené jako hlavní. Ostatní stykové křižovatky v území jsou navrženy na přednost 

zprava. U výjezdu z obytných ulic má řidič povinnost dát přednost v jízdě. Řešení 

křižovatek komunikací je navrženo s ohledem na zajištění dostatečného rozhledu. 

Dostatečný rozhled u jednotlivých dopravních situací je řešen konstrukcí rozhledových 

trojúhelníků. 

Odstavná stání motorových vozidel pro obyvatele bytových i rodinných domů jsou 

navržena v soukromém prostoru. Parkovací stání jsou v lokalitě navržena především jako 

podélná kolem hlavního dopravního prostoru místních komunikací. Navržená šířka 

podélného parkovacího stání je 2,25 m a délka je 5,5 m. Počty a umístění parkovacích stání 

jsou navrženy s ohledem na potřeby jednotlivých částí sídelního celku. 

 

7.4 Řešení technické infrastruktury 

Vedení technické infrastruktury je navrženo v uličním prostoru, s ohledem na svislé i 

vodorovné vzdálenosti při souběhu i křížení jednotlivých sítí. 

Řešenou lokalitou prochází podzemní vedení vysokotlakého plynovodu a nadzemní 

vedení elektrické energie vysokého i velmi vysokého napětí. Tyto sítě technické 

infrastruktury mají svá příslušná ochranná a bezpečnostní pásma, která jsou zaznačena ve 

výkresové části.  
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7.4.1 Vodovod 

- Výpočet vodovodu 

Předpokládaný počet obyvatel   Pi = 696 obyvatel 

Specifická potřeba vody  qsi = 230 l/os/d  

Tabulka 3 Specifická potřeba vody pro bytový fond [5]  

 

Průměrná denní potřeba vody pro bytový fond: 

QPb = ∑qsi·Pi [l/d] 

QPb = 230 · 696 = 160 080 l/d  

Pro byty s vodoměrem je provedeno snížení o 40% 

QPb = 0,6 · 160 080 = 96 048 l/d  

Průměrná denní potřeba vody pro občanskou vybavenost: 

QPv = ∑qv·Pi [l/d]  

QPv = 20 · 696 = 13 920 l/d  
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Celková průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo: 

QPob = QPb + QPv  [l/d]  

QPob = 96 048 + 13 920 = 109 968 l/d 

 

Maximální denní potřeba vody pro obyvatelstvo: 

Qm= QPob · kd  = 109 968 · 1,5 = 164 952 l/d  

kd= 1,5 – koeficient denní nerovnoměrnosti 

 

Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo: 

( ) =⋅= mhh QkQ
24

1
20 24

1
·2,1·164 952 / 3600= 4,0093 l/s 

kh= 2,1 – koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

 

Návrh dimenze potrubí:  
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⋅
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d
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⋅
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0040093,04

π
0,071 m 

v = 1,0 m/s - návrhová průtočná rychlost vody 

 

Podle výpočtu dimenze potrubí, je navržen profil vodovodního potrubí DN 90 PE. 

 

- Popis vodovodu 

Místo pro napojení nového vodovodu na stávající vodovodní řad je umístěno v ulici 

Nadhumení. Stávající vodovodní řad je proveden z polyethylenového potrubí PE 100, na 

který je navrženo napojení nového vodovodu pomocí T – kusu. Řešení napojení nového 

vodovou musí být v souladu s podmínkami správce sítě veřejného vodovodu, firmy 

Moravská vodárenská, a.s. 
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Navržený vodovod bude proveden potrubím z polyetylenu DN 90 PE. Minimální 

sklon vodovodního potrubí je navržen hodnotou 3‰. Z důvodu kopcovitého charakteru 

území bude ve většině částí sklon větších hodnot. Vodovodní potrubí bude vedeno na 

veřejných pozemcích pod prostorem chodníků, s hloubkou uložení 1,5 m. Při křížení 

s pozemní komunikací bude vodovodní potrubí uloženo do chráničky. Vodovodní přípojky 

pro jednotlivé objekty budou prováděny z polyetylenu. Přípojky budou ukončeny 

vodoměrnou šachtou, před kterou je umístěn uzávěr vodovodní soustavy. Při vedení tras 

vodovodního potrubí musí být dodrženy prostorové podmínky ČSN 73 6005 – prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. Na řadech jsou navrženy podzemní hydranty, pro 

požární zabezpečení, umístěné ve vzájemné vzdálenosti nepřesahující 200 m. Celková 

délka navrženého vodovodního potrubí je cca 1 990 m. 

7.4.2 Kanalizace splašková 

- Výpočet splaškové kanalizace 

Výpočet množství splaškových vod QmaxS: 

Množství splaškových odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace odpovídá 

výpočtu průměrné denní potřeby vody pro obyvatelstvo QPob. 

QPob = 109 968 l/d = 1,2728 l/s 

Maximální průtok odpadních splaškových vod: 

QmaxS = 1/24·QPob· kh = 1/24·109 968·2,2 = 10 080,4 l/h = 2,800 l/s  

kh…koeficient hodinové nerovnoměrnosti, do 1000 obyvatel kh=2,2 

Návrhový průtok odpadních splaškových vod: 

Qn = 2· QmaxS = 2·10 080,4 = 20 160,8 l/h = 5,600 l/s 

Návrh dimenze splaškového kanalizačního potrubí: 

Podle nomogramu pro dimenzování kanalizačního potrubí je navrženo potrubí pro 

splaškovou kanalizaci DN 250 mm PP. 
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- Popis splaškové kanalizace 

Navržená splašková kanalizace z polypropylenového potrubí DN 250 PP je připojena 

v ulici Nadhumení na stávající stoku jednotné kanalizace DN 400. Materiál stávající stoky 

je PVC. Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno přes kanalizační šachtu.  

Navržená splašková kanalizace bude provedena jako gravitační. Celková délka 

kanalizačního potrubí bez kanalizačních přípojek k objektům je cca 1860 m. Přípojky 

budou provedeny z polypropylenového potrubí, vysazením odboček z hlavní kanalizační 

stoky. Vedení splaškové kanalizace je navrženo pod prostorem pozemní komunikace, 

v hloubce asi 2,2 m. Po celé délce vedení kanalizace budou vybudovány typové revizní 

šachty ve vzájemných vzdálenostech do 50 m. 

7.4.3 Kanalizace dešťová 

- Výpočet dešťové kanalizace 

Výpočet množství dešťových vod QmaxD 

Výpočtový průtok na ploše, z které odtéká voda. 

QmaxD = ψs·qs·SS+ ψd·qs·Sd+ ψk·qs·Sk  [ l/s ] 

qs-intenzita směrodatného deště = 0,0138 l/s. m2 (Zlín) 

Sk-plocha komunikací – asfalt  [ m2 ] 

Sd-plocha parkovišť a chodníků - dlažba  [ m2 ] 

Ss-plocha střechy     [ m2 ] 

Ψk – součinitel odtoku pro asfaltové a betonové vozovky = 0,90 

Ψd – součinitel odtoku pro betonové dlažby = 0,60 

Ψs – součinitel odtoku pro střechy = 0,9 
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Větev A (kanalizační větev, která vede pod komunikací na západní straně území): 

Sstřechy = 10 857 m2 

Sdlažba = 8 317 m2 

Sasfalt = 4 770 m2 

QmaxD = ψs·qs·SS+ ψd·qs·Sd+ ψk·qs·Sk  

QmaxD= 0,9·0,0138·10 857+ 0,6·0,0138·8 317+ 0,9·0,0138·4 770 = 262,9 l/s 

Podle nomogramu pro dimenzování kanalizačního potrubí je navrženo potrubí pro 

dešťovou kanalizaci DN 300 mm PP. 

 

Větev B (kanalizační větev, která vede pod komunikací na východě území): 

Sstřechy = 3 548 m2 

Sdlažba = 5 174 m2 

Sasfalt = 3 582 m2 

QmaxD = ψs·qs·SS+ ψd·qs·Sd+ ψk·qs·Sk  

QmaxD= 0,9·0,0138·3 548+ 0,6·0,0138·5 174+ 0,9·0,0138·3 582 = 131,4 l/s 

Podle nomogramu pro dimenzování kanalizačního potrubí je navrženo potrubí pro 

dešťovou kanalizaci DN 250 mm PP. 

- Popis dešťové kanalizace 

Navržená dešťová kanalizace z polypropylenového potrubí DN 250 PP a DN 300 PP 

vyúsťuje v jižní části území do navrženého odvodňovacího příkopu. Tento příkop je 

sveden podél západní příjezdové komunikace do místního vodního toku. Navržený spád 
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tohoto příkopu je asi 14 %. V místě vyústění dešťové kanalizace do navrženého příkopu 

bude umístěn lapač ropných látek a osazena zpětná klapka, pro zabránění zpětného šíření 

dešťové vody. Navržená dešťová kanalizace bude provedena jako gravitační. Celková 

délka kanalizačního potrubí je k vyústění cca 680 m u DN 300 a cca 1050 m u DN 250. 

Vedení dešťové kanalizace je navrženo pod prostorem pozemní komunikace, s krytím 1,9 

m. Po celé délce vedení dešťové kanalizace budou vybudovány typové revizní šachty ve 

vzájemných vzdálenostech do 50 m. Na kanalizaci budou napojeny uliční vpusti, pro 

odvádění dešťových vod z povrchu uliční sítě a přípojky pro odvod dešťových vod 

z jednotlivých parcel. 

7.4.4 Plynovod 

- Stanovení potřeby zemního plynu 

Pro výpočet potřeby zemního plynu jsou z následující tabulky vybrány jednotlivé roční 

specifické potřeby zemního plynu. Počet rodinných domů je 83 a počet bytů v bytových 

domech je 122. 

Tabulka 4 Hodnoty průměrné roční specifické potřeby zemního plynu pro bytový fond [5] 

 

 

Specifické potřeby pro jeden RD: 

vaření (sporák)   190 m3/r.bj 

příprava TUV    420 m3/r.bj 

topení (byt v RD)   2 800 m3/r.bj 

celkem     qsi = 3410 m3/r.bj 
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Specifické potřeby pro jeden byt v BD: 

topení v bytu vč. přípravy TUV 3000 m3/r.bj 

celkem     qsi = 3000 m3/r.bj 

 

Potřeba plynu za příslušný časový interval: 

Qp = ∑ qsi·Pi   [ m3/rok ] 

Qp = 3 410·83 + 3 000·122 = 649 030 m3/rok 

qsi  potřeba plynu za příslušný časový interval 

Qp  specifická potřeba plynu na účelovou jednotku  

Pi  počet účelových jednotek 

 

Výpočet maximální hodinové potřeby zemního plynu pro obyvatelstvo: 

kPqQ ii

n

ii
hih

⋅⋅=∑
−

max
    [m3 .h-1] 

qhi  příkon daného druhu spotřebiče  

Pi   počet spotřebičů daného druhu spotřeby  

ki   koeficient současnosti daného účelu spotřeby 

 

Tabulka 5  Jmenovité příkony jednotlivých spotřebičů zemního 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 
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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 domu   
1,02

1

P
k =  

 Otop v soustředěné zástavbě   
5,03

1

P
k =  

Vaření: 

Qh1 = 111 kPqh ⋅⋅ = 1,2·83·0,21+1,2·122·0,20= 50,19 m3.h-l 

Příprava TUV: 

Qh2 = 111 kPqh ⋅⋅ = 2,1·83·0,21 + 2,1·122·0,20 = 87,84 m3.h-l 

Topení:  

Qh3 = 211 kPqh ⋅⋅ + 311 kPqh ⋅⋅ = 2,5·83·0,64+2,1·122·0,09 = 155,86 m3.h-l 

 

Celková maximální hodinová potřeba zemního plynu pro obyvatelstvo: 

Qhmax,o = Qh1 + Qh2 + Qh3 = 293,89 m3.h-l  

 

Dimenzování plynovodní sítě: 

82,4
22

82,1

kz PP

LQ
KD

−
⋅⋅=  

D vnitřní průměr potrubí [m]  

K  konstanta (0,192 pro zemní plyn) 

Q  výpočtový průtok úsekem [m3·h-1] 

L  délka příslušného úseku plynovodu [m] 
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Pz  absolutní tlak v počátečním uzlu úseku [Pa] 

Pk  absolutní tlak v koncovém bodě úseku [Pa] 

82,4
22

82,1

kz PP

LQ
KD

−
⋅⋅=  [m] 

82,4
22

82,1

200000215000

200989,293
192,0

−
⋅⋅=D = 0,074 m = 74 mm 

Po výpočtu dimenze podle hodinové potřeby zemního plynu pro obyvatelstvo je navrženo 

středotlaké plynovodní potrubí DN 90 PE. 

- Popis plynovodního potrubí 

Stávající středotlaké plynovodní potrubí je vedeno v ulici Nadhájí. Napojení navrženého 

středotlakého plynovodu bude provedeno na stávající plynovod, který je proveden 

z potrubí o dimenzi DN 90 PE, v této ulici. 

Navržené středotlaké plynovodní vedení je provedeno v dimenzi potrubí DN 90 PE, 

které je v celém území zokruhováno. Trasy plynovodu jsou vedeny v chodníkových pásech 

s krytím cca 1,0 m za podmínky dodržení minimálních vzdáleností. Při vedení tras 

plynovodů musí být dodrženy prostorové podmínky ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání 

sítí technického vybavení.  

Celková délka plynovodního středotlakého plynovodního potrubí je cca 1990 m bez 

jednotlivých přípojek. Jednotlivá odběrná místa se na vedení napojí pomocí domovních 

přípojek, které budou ukončeny HUP s regulací a měřením odebraného množství. Přípojky 

vedené pod komunikacemi budou umístěny v chráničce. Na potrubí jsou umísťovány 

podzemní čichačky po vzdálenostech 200 m, které jsou umístěny v komunikaci pro pěší. 
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7.4.5 Zásobování elektrickou energií 

- Výpočet potřeby elektrické energie 

 

Tabulka 6 Hodnoty specifické potřeby elektrické energie pro bytový fond [8] 

 

 

Z tabulky je vybráno pro RD a byty v bytových domech stupeň elektrifikace bytu A o 

specifickém příkonu: Pbj = 5,50 kW/bj. 

Objekty bytových domů s občanskou vybaveností budou napojeny na stávající trafostanici 

T14 Křiby, objekty rodinných domů budou napojeny na trafostanici nově navrženou. 

Soudobost 122 bytů včetně občanské vybavenosti uvažujeme βn = 0,31. 

Výpočtové zatížení: 

Pb = ∑ Pbi· βn  [kW] 

Pb = 122·5,5·0,31 = 208,01 kW 

Napojení bude provedeno na stávající trafostanici T14 - Křiby o výkonu 400 kVA. 

Soudobost pro 83 RD uvažujeme βn = 0,32. 
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Výpočtové zatížení: 

Pb = ∑ Pbi· βn  [kW] 

Pb = 83·5,5·0,32 = 146,08 kW 

Napojení rodinných domů v lokalitě bude provedeno na nově navrženou trafostanici o 

výkonu 250 kVA. 

Pb  výpočtové zatížení 

∑Pbi  součet soudobých příkonů všech připojených bytů na dané vedení 

βn  soudobost pro n bytů 

- Popis zásobování elektrickou energií 

Územím prochází nadzemní vedení vysokého napětí, které probíhá východní částí. Na toto 

vedení je napojena stávající trafostanice TS 14 – Křiby o výkonu 400 kVA. Napojení 

podzemního vedení elektrického nízkého napětí je navrženo na tuto stávající trafostanici. 

Navržené vedení elektrické energie ze stávající trafostanice zajišťuje dodávku 

elektrické energie pro bytové domy a do nově navržené trafostanice. Nová kompaktní 

kiosková trafostanice je umístěna na východní straně území v linii přechodu mezi 

městskou a individuální částí území, na okraji parku. Z nově navržené trafostanice o 

výkonu 250 kVA bude zajištěna dodávka elektrické energie nízkého napětí pro rodinné 

domy v lokalitě. 

 Podzemní vedení je umístěno pod prostorem chodníků v hloubce cca 0,6 m. Při 

průchodu pod pozemními komunikacemi a pod vjezdy na pozemky bude vedení nízkého 

napětí uloženo v chráničkách. Při vedení tras podzemních vedení elektrické energie musí 

být dodrženy prostorové podmínky ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení.  
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7.4.6 Veřejné osvětlení 

Nově navržená lokalita pro bydlení bude mít vlastní okruh veřejného osvětlení. Zdroji 

osvětlení budou úsporné výbojkové svítidla, uchycená na ocelových stožárech maximální 

výšky 5 m kolem komunikací. Vzdálenosti sloupů veřejného osvětlení jsou navrženy cca 

25m. Ovládání venkovního osvětlení je navrženo automaticky soumrakovým spínačem. 

Vedení trasy kabelů pro veřejné osvětlení je navrženo ve stejném trasování jako rozvody 

elektrického nízkého napětí. Vedení je tedy navrženo pod prostorem chodníků v hloubce 

cca 0,5 m. Při průchodu pod pozemními komunikacemi a pod vjezdy na pozemky bude 

vedení kabelů veřejného osvětlení uloženo v chráničkách. Při vedení tras kabelů veřejného 

osvětlení musí být dodrženy prostorové podmínky ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání 

sítí technického vybavení.  

 

7.4.7 Elektronické komunikace 

V řešené lokalitě je navržen kabelový rozvod multifunkční sítě pro TV, datové služby a 

internet. Místo pro napojení tohoto vedení je určeno ze síťového rozvaděče v ulici Pod 

Vinohrady. Rozvody elektronických komunikací jsou navrženy pod povrchem chodníků a 

zelených pásů, v hloubce cca 1,0 m. Při vedení tras kabelů elektronických komunikací 

musí být dodrženy prostorové podmínky ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení.  

 

7.5 Řešení veřejné zeleně 

Veřejná zeleň se v navrženém sídelním celku skládá z travnatých ploch podél uličních 

prostor, ze zatravněných ploch parků, z keřového a stromového patra.  

Návrh na umístění veřejné zeleně, především stromů, respektuje ochranná pásma 

inženýrských sítí podzemního i nadzemního vedení a zachování průjezdných profilů 

místních komunikací. Stromové patro je pro návrh uvažováno v převažujícím zastoupení 

listnatých stromů před jehličnatými. Návrh uvažuje také s převažujícím listnatým keřovým 

patrem. Bližší specifikace zeleně není předmětem řešení.  
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7.6 Řešení dětského hřiště 

V novém sídelním celku je navrženo, na rozhraní individuální zóny a zóny městského 

charakteru v západní části, dětské hřiště o výměře 1477 m2. V řešeném návrhu se počítá 

s realizací dětského hřiště, které bude vybaveno mobiliářem ve formě skluzavek, pískovišť, 

houpaček, hracích domků a lanových průlezek. Dále do vybavení dětského hřiště patří 

lavičky pro doprovod a odpadkové koše. Kolem všech hracích prvků je nutné navrhnout 

předepsané dopadové plochy v příslušných tloušťkách, a tím zajistit požadavek bezpečné 

hry dětí. Kolem dětského hřiště je navrženo oplocení výšky 1,5 m. Plochy v okrajových 

částech hřiště tvoří zeleň ve formě travnatých ploch a stromů, doplněných o keřové patro. 

Navržená zeleň zde plní jak funkci estetickou a zdravotní, ale také tvoří zelenou stěnu 

oddělující dětské hřiště od okolní zástavby.  

 

7.7 Řešení vybraného bytového domu 

7.7.1 Urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o schodišťový bytový dům, který je umístěn v blokové zástavbě bytových domů. 

Hlavní hmota domu je tvořena obdélníkovým půdorysem o rozměrech 12,2 x 28,3 m. 

Výška tohoto domu je dle regulativů omezena na maximálně 3 nadzemní podlaží. 

V přízemní části je umístěné zázemí pro obyvatele domu a prostory pro komerční využití. 

Prostory vlastních bytových jednotek jsou navrženy ve 2. a 3. nadzemním podlaží. 

Orientace prosluněných fasád je navržena v ose východ – západ. Hlavní vstup do bytového 

domu i do prostor pro komerční využití je navrženo z východní strany z uličních prostor. 

Vstup do prostoru vnitrobloku, kde je umístěno parkoviště a společné prostory pro 

obyvatele celého bloku, je navržen z chodby bytového domu umístěné v přízemí. Vstup a 

vjezd do prostor vnitrobloku je z veřejných uličních prostor umožněn ze severní části celé 

blokové zástavby. 

Hlavní vstup do bytového domu je ze západní strany a je krytý proti povětrnostním 

vlivům konstrukcí částečně zapuštěné lodžie druhého nadzemního podlaží. Za hlavním 

vstupem je navrženo zádveří, ze kterého jsou přístupné prostory haly a chodby, navazující 

na prostory schodiště. Z haly je umožněn přístup do prostor zázemí pro obyvatele domu. 
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Těmito prostory jsou úklidová komora, technická místnost a sklepní skladovací prostory 

jednotlivých bytů. Kolem skladovacích sklepních prostor je navržena chodba spojující 

prostor vnitrobloku s prostorem bytového domu. Vstup do prostorů, které jsou určeny pro 

komerční využití, je navržen vlastním vchodem také z uličních prostor. Dispoziční řešení 

těchto prostor nabízí velkou variabilitu využití. Ze zádveří je vstup přímo do prostor, které 

jsou určeny k prodejním účelům. Sklad zboží a zázemí pro zaměstnance je navržen v přímé 

návaznosti na prodejní plochu. 

Z přízemního podlaží bytového domu je navržen jako hlavní vertikální 

komunikační prvek tříramenné schodiště. Ve schodiště prostrou je výhledově počítáno 

s prostorem pro umístění výtahové šachty. Tříramenné schodiště, které je přirozeně 

osvětleno a odvětráno ze západní fasády je v prostoru zrcadla opatřeno zábradlím výšky 

1,0 m. V obytných podlažích je shodně navrženo po třech bytech. Byty navržené na jižní a 

severní straně domu, jsou určeny pro využití čtyřmi osobami. Obytné místnosti těchto bytů 

jsou oboustranně prosluněny a provětrány na západní i východní stranu. Třetí byt, který je 

navržen pro dvě osoby, má zajištěno provětrání a proslunění obytných místností na 

východní fasádě. 

Byt ,,A“ – 96,1 m2 +terasa 8,8 m2 

Byt je navržen pro využití čtyřmi osobami. Po vstupu z domovní chodby se otevírá prostor 

předsíně. Předsíň je navržena v dostatečných rozměrech a je přirozeně prosluněna a 

odvětrána přes prostory terasy. Z předsíně je přímý vstup na samostatné wc a dále do 

chodby, která zpřístupňuje koupelnu a všechny obytné místnosti tohoto bytu. Prostory 

kuchyně s jídelnou jsou navrženy jako plně prosluněné ze západní fasády a je umožněn 

vstup na terasu, která je také přístupná z prostor předsíně. Podle požadavků budoucích 

uživatelů je možno místnost kuchyně oddělit od obývacího pokoje příčkou, nebo nechat 

prostor jako jeden celek a s výhodou tak získat centrální obytnou zónu se spojenými 

provozy kuchyně a obývacího pokoje. Koupelna je přístupná z chodby a navazuje přímo na 

vstupy z ložnice a dětského pokoje. Obytné místnosti této noční zóny jsou osluněny a 

odvětrány na východní fasádě do prostor vnitrobloku. Koupelna s wc, vanou a umývadlem 

je odvětrána navrženým nuceným větráním. 
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Tabulka 7 Legenda místností bytu ,,A" 

Název místnosti Plocha místnosti [m2] 

Předsíň 6,9 

Wc 2,3 

Chodba 9,2 

Kuchyně 14,9 

Obývací pokoj 26,0 

Koupelna 4,5 

Ložnice 14,4 

Dětský pokoj 17,9 

Terasa 8,8 

Celková plocha 104,9  

 

 

Byt ,,B“ – 59,7 m2  

Byt je navržen pro trvalý život dvou osob. Z předsíně, umístěné bezprostředně po vstupu 

z domovní chodby jsou přístupné místnosti koupelny s wc, ložnice a prostory kuchyně a 

obývacího pokoje. Ložnice pro dvě osoby je dostatečně prosvětlena a odvětrána 

z východní fasády bytového domu. Denní prostory, které tvoří obývací pokoj s jídelnou a 

kuchyně, lze nechat spojené jako jeden celek. Podle individuálních přání budoucích 

uživatelů lze od sebe vzájemně oddělit prostor kuchyně a obývacího pokoje s jídelnou. 

Tyto místnosti tvořící denní zónu bytu jsou prosvětleny z východní fasády do prostoru 

vnitrobloku. 

Tabulka 8 Legenda místností bytu ,,B" 

Název místnosti Plocha místnosti [m2] 

Předsíň 6,8 

Kuchyně 31,5 

Obývací pokoj 

Ložnice 16,5 

Koupelna 4,9 

Celková plocha 59,7  
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Byt ,,C“ – 97,1 m2 +terasa 9,6 m2 

Tento byt je dispozičně shodný s bytem ,,A“ s drobnými odchylkami v plošných 

rozměrech místností, především vstupních prostor. Dispozice je zrcadlově otočena podle 

osy východ- západ, procházející středem schodišťového prostoru. 

Tabulka 9 Legenda místností bytu ,,C" 

Název místnosti Plocha místnosti [m2] 

Předsíň 7,9 

Wc 2,3 

Chodba 9,2 

Kuchyně 14,9 

Obývací pokoj 26,0 

Koupelna 4,5 

Ložnice 14,4 

Dětský pokoj 17,9 

Terasa 9,6 

Celková plocha 106,7  

 

7.7.2 Technické řešení bytového domu 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. Základové pasy budou 

opatřeny u horního povrchu železobetonovým věncem. Pod základové konstrukce bude 

proveden podsyp ze štěrkopísku tl. 150 mm. Svislý nosný systém objektu je navržen jako 

stěnový, zděný z tvárnic tl. 300 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovým 

stropem tl. 200 mm, vhodně doplněným nosnými průvlaky. Obvodové zdivo je prostorově 

ztuženo obvodovým věncem, který zároveň tvoří překlady nad otvory v obvodových 

zdech. Pravotočivé schodiště bytového domu je navrženo jako železobetonové tříramenné. 

Sklon schodišťového ramene je 29,5 °. Schodišťový stupeň má rozměry 164 x 290 mm. 

 Zastřešení objektu bytového domu je navrženo pultovou střechou, která je doplněna 

tepelnou izolací. Obvodový plášť tvoří zdivo z tvárnic tl. 300 mm, které je opatřeno 

tepelnou izolací v minimální tloušťce 100 mm. Vnitřní výplňové zdivo je navrhnuto ve 

stejném systému jako obvodové a vnitřní nosné zdivo. U vnitřního výplňového zdiva je 

kladen důraz na vzduchovou neprůzvučnost mezi jednotlivými byty, ale i mezi místnostmi 
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jednoho bytu. Výplně vnějších otvorů jsou navrženy okny a dveřmi z hliníkových profilů 

se zasklením izolačním trojsklem. Výplně vnitřních otvorů jsou navrženy v kombinaci 

dveří z hliníkových profilů a dřevěných dveřních výplní s vhodným prosklením. Povrchy 

podlah budou navrženy na základě funkčních potřeb jednotlivých místností.  

Odvedení splaškových vod z objektu je řešeno vnitřním kanalizačním potrubím, 

které je svedeno přes domovní přípojku do splaškové kanalizace v uliční síti. Potrubí 

vnitřní kanalizace je doplněno větracím potrubím, které je vyvedeno nad střechu bytového 

domu. Dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace, uložené v uliční síti. Objekt je 

napojen na navržený vodovodní řad pitné vody přes vodovodní přípojku, hlavní vodoměr 

umístěn v technické místnosti. Elektroinstalace je řešena napojením na uliční rozvody 

elektrické energie nízkého napětí. Vytápění bytového domu zajišťuje plynovodní kotelna, 

která je napojena na plynovodní vedení domovní přípojkou. Měření spotřeby jednotlivých 

energií je navrženo samostatně pro každý byt. 
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8 VYHODNOCENÍ VZTAHU NÁVRHU K  

ÚZEMNĚ - PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Jako podklad pro návrh řešeného území byl poskytnut od ÚHA města Zlín výřez z 

koordinačního výkresu konceptu varianty A ÚP Zlína. Z důvodu, že je územně plánovací 

dokumentace města Zlín v současné době ve fázi návrhu, byl brán ohled na koncept 

varianty A ÚP Zlína. Výřez z koordinačního výkresu konceptu varianty A ÚP Zlína je ve 

výkresové části – výkres S.01. 

Tabulka 10 Regulativy návrhových ploch řešeného území 

Zn. K.Ú.  Lokalizace Řešení Další podmínky 

117 Prštné Z* terasy 
Prštné 

sídelní zeleň  o respektovat podmínky bezpečnostního 
pásma VTL 

o respektovat podmínky ochranného 
pásma nadzemního vedení vn 

o ve variantě B s funkcí 200099 
118 Prštné B terasy 

Prštné 
využití území pro 
bydlení 

o výšková regulace zástavby – max. 3 NP 
o zpracování územní studie je nezbytnou 

podmínkou pro rozhodování 

119 Prštné P* terasy 
Prštné 

obsluhu území o řešit propojení na stávající komunikaci 
o respektovat podmínky ochrany pro 

území zásadního významu pro ochranu 
hodnot 

Ve výsledném řešení využití pozemků v městské části Zlína – Prštné pro bydlení je 

navrženo rozšíření plochy č. 118 z konceptu varianty A ÚP Zlína pro bydlení severním 

směrem. Důvodem rozšíření je snaha o racionální využití území v existujících 

rozměrech, jak je definováno, včetně příslušných limit v území. Snaha vede k zapojení 

obtížně využitelných zbytků krajiny do vymezeného území. Návrhová plocha sídelní 

zeleně č. 117, kterou tvoří bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu je ve výsledném 

návrhu dodržena z východní strany plynovodního podzemního vedení. V jižní třetině 

řešeného území je tato návrhová plocha dodržena v celém svém rozsahu. Ze západní strany 

je ve výsledném návrhu určena tato plocha k individuálnímu bydlení ve formě zahrad 

rodinných domů, z důvodu rozšíření plochy pro bydlení. Návrhová plocha č. 118, která je 

konceptem varianty A ÚP Zlína určena pro obsluhu území, respektuje návrh řešené územní 

studie v plném rozsahu. 
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9 REKAPITULACE FINAN ČNÍCH NÁKLAD Ů 

 – STAVEBNÍ ČÁST 

Rekapitulace finančních nákladů se týká stavební části dopravní infrastruktury, 

technické infrastruktury a nákladů na veřejnou zeleň. 

9.1 POUŽITÉ PODKLADY 

Pro výpočet orientační ceny investičních nákladů byla použita následující literatura: 

• Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury - aktualizace za rok 2010, Marie 

Polešáková a kolektiv. 

• Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 

oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění 

vyhlášky č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb. 

9.2 KOMUNIKACE  

9.2.1 Vozovky netuhé (z asfaltových vrstev) 

Vyhodnocení se týká nákladů na provedení asfaltových komunikací. Orientační ceny dle 

ceníků včetně podílu zemních prací, obrubníku a vodícího proužku. 

9.2.2 Vozovky dlážděné a plochy pro dopravu v klidu 

Vyhodnocení se vztahuje na provedení komunikací obytných ulic z betonové zámkové 

dlažby a všechny parkovací plochy v řešeném území, které jsou také provedené jako 

betonové dlážděné plochy. 

9.2.3 Pěší komunikace 

Vyhodnocení zahrnuje veškeré komunikace pro pěší a zpevněné plochy veřejných 

prostranství v řešeném území, které budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Dále se 

vyhodnocení týká parkových mlatových stezek z mechanicky zpevněného kameniva. 
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Tabulka 11 Rekapitulace nákladů na komunikace 

Položka m2  Cena Kč/m2 Náklady 

Vozovky netuhé (z asfaltových vrstev)  8352 1175 9 813 600 Kč 

Vozovky dlážděné - zámková dlažba 3139 1070 3 358 730 Kč 

Chodníky dlážděné - skladba zámková dlažba 9092 926 8 419 190 Kč 

Chodníky - mlatové stezky - MKZ 1728 533 921 024 Kč 

Celkem 22 512 544 Kč 

 

9.3 INŽENÝRSKÉ SÍT Ě 

V této části vyhodnocení se uvažuje s  náklady na provedení hlavní distribuční 

vodohospodářské sítě a hlavní distribuční sítě energetiky. 

9.3.1 Vodovod 

Do tohoto vyhodnocení patří náklady na výstavbu vodovodu z potrubí DN 90 PE. 

Průměrné rozpočtové náklady zahrnují provedení zemních prací včetně obsypu pískem a 

dodávku a montáž potrubí.  

9.3.2 Kanalizace 

V tomto vyhodnocení se počítají náklady na provedení splaškové kanalizace z potrubí DN 

250 PP a na provedení dešťové kanalizace z potrubí DN 250 PP a DN 300 PP. Celkové 

náklady obsahují zemní práce, dodávku a montáž potrubí a kanalizačních šachet.  

9.3.3 Zásobování elektrickou energií 

Vyhodnocení se vztahuje k nákladům na  rozvod nízkého napětí ze stávající trafostanice 

Křiby, rozvod nízkého napětí z nově vybudované trafostanice pro rodinné domy a 

k nákladům na vybudování této nové trafostanice. 

9.3.4 Zásobování plynem 

Vyhodnocení se týká nákladů na provedení rozvodů STL plynovodu z potrubí DN 90 PE, 

včetně zemních prací, podsypu, obsypu štěrkopískem, tlakové zkoušky a signalizačního 

vodiče. 



  Diplomová práce 

55 

9.3.5 Veřejné osvětlení 

Do tohoto vyhodnocení je započítáno veřejné osvětlení ulic a ostatních veřejných prostor 

zahrnující náklady na realizaci kabelového vedení pro veřejné osvětlení a sloupů včetně 

svítidel. Do nákladů jsou započítány zemní práce, základ stožáru a uzemnění. 

9.3.6 Elektronické komunikace 

Vyhodnocení se vztahuje k nákladům na realizaci multifunkční sítě pro TV, datové služby 

a internet. Výpočet uvažuje pasivní kabelové rozvody bez aktivních prvků, se započtením 

zaústění do napojovaných objektů a zemních prací. 

Tabulka 12 Rekapitulace nákladů technické infrastruktury 

Položka bm, ks Cena Kč/bm,ks Náklady 

Vodovod - HD PE 80, SDR 17(PN 
10) - DN 90 

1984 1760 3 491 840 Kč 

Kanalizace splašková-plast-DN 250 1859 8700 16 173 300 Kč 

Kanalizace dešťová-plast-DN 250 1044 8700 9 082 800 Kč 

Kanalizace dešťová-plast-DN 300 678 9250 6 271 500 Kč 

Zásobování El.energ - NN - 4 x 50 
až 70 

1979 1526 3 019 954 Kč 

Kobková trafostanice 250 kVA 1 735 570 735 570 Kč 

Plynovod – PE vedení STL DN 90 1986 1291 2 563 926 Kč 

Osvětlení -sloup uliční do 5m výšky, 
vč. vedení a svítidla 

62 36000 2 232 000 Kč 

Rozvody TV a internet, koaxiální a 
metalické párové kabely 

1982 970 1 922 540 Kč 

Celkem 45 493 430 Kč 

 

9.4 VEŘEJNÁ ZELEŇ 

9.4.1 Zeleň a terénní modelace 

Veřejná zeleň je v řešené lokalitě zastoupena patrem stromovým a patrem keřovým. Bližší 

specifikace zeleně je ponechána odporníkům na tuto problematiku. Pro orientační 

ekonomické zhodnocení je do výpočtu uvažován strom listnatý, výšky do 2 m a keřové 

patro listnaté, do výšky 0,6 m. Dále je ve výpočtu uvažováno s výsadbou trávníku – 
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parková úprava. Náklady se uvažují na výsadbu zeleně, založení trávníku a následnou 

údržbu po dobu 3 měsíců až 3 let. 

9.4.2 Mobiliář dětského hřiště 

Pro dětské hřiště o výměře 1477 m2, se v řešeném návrhu počítá s mobiliářem ve formě 

skluzavek, pískovišť, houpaček, domků a průlezek. Dále do vybavení dětského hřiště patří 

lavičky a odpadkové koše. Ceny jsou včetně terénních prací a dodání potřebných hmot pro 

dopadové plochy. 

Tabulka 13 Rekapitulace nákladů na zeleň, mobiliář 

Položka m2, ks Cena Kč/m2,ks Náklady 

Příprava půdy pro výsadbu 54 418 50 2  720 900 Kč 

Založení trávníku - práce 54 418 54 2 938 572 Kč 

Trávník parkový – travní směs 544,18 95 129 243 Kč 

Výsadba stromu 
prostokořenného do 200 cm   

82 741 60 762 Kč 

Strom listnatý, 150 – 200 cm 82 2100 172 200 Kč 

Výsadba keře do 50 cm výšky, 
bez balu 

68 61 4 148 Kč 

Keř listnatý, výšky 40 - 60 cm 68 300 20 400 Kč 

Pískoviště 3 x 3 m 2 16 000 32 000 Kč 

Domky a průlezky 2 34 000 68 000 Kč 

Skluzavky 3 21 000 63 000 Kč 

Houpačky 6 12 000 72 000 Kč 

Lavička 8 4000 32 000 Kč 

Odpadkový koš 5 1700 8 500 Kč 

Celkem 6 321 725 Kč 

 

 



  Diplomová práce 

57 

9.5 REKAPITULACE NÁKLAD Ů 

Tabulka 14 Rekapitulace nákladů stavební části dopravní, technické infrastruktury a zeleně 

Položka Náklady 

Náklady na komunikace 22 512 544 Kč 

Náklady na inženýrské sítě 45 493 430 Kč 

Náklady na veřejnou zeleň 6 321 725 Kč 

Celkem 74 327 699 Kč 

Výsledná zaokrouhlená cena bez DPH 74 350 000 Kč 
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10 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout využití dnes nezastavěných pozemků v městské 

části Zlín – Prštné pro bydlení. 

Na základě získaných podkladů, studijních materiálů a vlastních zkušeností byly 

vypracovány čtyři koncepty návrhů na vyřešení zájmové lokality. Z těchto konceptů byly 

vybrány dvě vhodné varianty. Výsledný návrh vznikl jako kombinace obou vhodných 

koncepčních variant, který byl v průběhu řešení dále postupně upravován a detailně 

zpracován do fáze územní studie.  

Návrh je založen na urbanisticko – inženýrském řešení, návrhu inženýrských sítí, 

návrhu dopravní infrastruktury a veřejné zeleně. Úkolem bylo také zapojit navrženou 

dopravní infrastrukturu do stávající dopravní sítě v okolí a navrženou technickou 

infrastrukturu do stávajícího vedení inženýrských sítí v okolí. Součástí práce dále byl 

návrh dispozičního řešení vybraného bytového domu a rekapitulace finančních nákladů 

stavební části dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a nákladů na veřejnou 

zeleň. 

Výsledkem této práce bylo vypracování komplexního řešení územní studie lokality 

Prštné pro bydlení s různorodostí forem bydlení za účelem vytvoření kvalitního místa pro 

život.  
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Pohled severním směrem na nadzemní vedení VVN  

 

Nadzemní vedení VVN, pohled západním směrem 

 

Pohled na nadzemní vedení VVN - severovýchod  

 

Výhled do volné krajiny severním směrem 

 



 Diplomová práce 

 

Hranice řešeného území na severní straně – polní 

cesta 

 

Výhled ze severovýchodní části území 

 
Pohled ze severovýchodní části - na jihovýchodně položenou stávající zástavbu  

 

 

Pohled ze severní části - na jih podél vedení VN 


