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ANOTACE 

 

Předmětem mé diplomové práce bude návrh regenerace území rodinných domů „Nad 

Tratí“ a „Pod Tratí“ v Horní Suché. Práce bude zpracována na základě urbanistických a 

technických podmínek daného území. V návrhu budou řešeny možné varianty regenerace 

území, možnosti architektonických a stavebních úprav objektů, úprava dopravní 

infrastruktury, úprava technické infrastruktury a veřejného prostranství.  

V práci bude řešen i ekonomický propočet jedné z vybraných variant. Práce bude 

respektovat územní plán a legislativu obce, případně další mapové podklady a 

dokumentaci příslušných orgánů.    

Rozsah této diplomové práce je 65 číslovaných stran. 

 

SUMMARY 

The subject of my thesis proposal will be regeneration of the area of family houses ”Nad 

Tratí (Over the Tracks)“ and ”Pod Tratí (Under the Tracks)“ in the Horní Suchá. Work will 

be prepared on the basis of urban and technical conditions of the territory. The proposal 

will be dealt with the recovery options, the possibilities of architectural and construction 

work for buildings, transport infrastructure change, change the technical infrastructure and 

public spaces.  

The work will be solved as an economic calculation of one of the selected variants. The 

work will respect the territorial plan and the legislation of the village, or other maps and 

documents relevant authorities. 

The scope of this thesis is 65 numbered pages.  
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1. Úvod 

 
Předmětem mé diplomové práce je návrh regenerace území rodinných domů „Nad Tratí“ a 

„Pod Tratí“ v Horní Suché. 

 Tato práce vznikla z podnětu obce Horní Suché a to samotného starosty obce 

jednak z důvodu zachování historického hlediska a také již dávno potřebné modernizace 

kolonie. Navrhované řešení bude ve dvou variantách, kde jedna bude vycházet z původních 

materiálů a koncepce budovy a druhá varianta bude modernější s historickými prvky, tak 

aby stále splňovala toto hledisko, ale zároveň vdechla domkům trochu modernější a 

funkční vzhled. Mým úsilím bude dát občanům bydlícím v této oblasti možnou alternativu, 

která by vytvořila pohodlné a dostačující možnosti bydlení v těchto domech, ne však 

zbytečně předraženou rekonstrukci, která by případně zničila jejich představy 

individuálního a pohodlného bydlení. 

Téma jsem si zvolila z důvodů různých možností změny dispozice těchto krásných 

domů a možných variant, které se na nich dají aplikovat. Tyto objekty jsou v podstatě stále 

udržovaným dědictvím po našich předcích, které by si měli ponechat svou vážnost a hlavní 

rysy, ale na vše má vliv změna doby a my bychom se neměli nechat omezovat 

prostorovými nároky člověka z počátku 20. století, ale vyzkoušet nové možnosti a 

varianty, které by uzpůsobily domy do dnešní potřeby prostorových vlastností a 

požadavků, a ve kterých se lidé budou cítit pohodlně a spokojeně. 
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2. Teoretická východiska 
2.1 Hlavní pojmy teoretických východisek 

 

2.1.1. Urbanismus 

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

celé 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. [1,2] 

 

2.1.2. Územní plánování, územní plán 

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, pro celé území hlavního města 

Prahy, popřípadě pro celé území vojenského újezdu. Územní plán může být pořízen a 

vydán též pro vymezenou část území hlavního města Prahy. Územní plán musí být v 

souladu se zásadami a s politikou územního rozvoje. Územní plán je závazný pro pořízení 

a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce a pro rozhodování v území. Poskytování 

prostředků z veřejných rozpočtů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s 

vydaným územním plánem. [1,2] 

 

2.1.3. Regulační plán 

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro 

umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro 

vytváření příznivého životního prostředí a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně 

prospěšná opatření. Musí být v souladu s politikou územního rozvoje, zásadami územního 

rozvoje a územním plánem. Je závazný pro rozhodování v území. [1,2] 
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2.1.4. Funkční využití území 

Je oborem územního plánování, který vytváří územní plán, v němž určuje funkční využití 

území.  Tato území jsou určena k využití podle svých charakteristických vlastností, např. 

rozloha, půdní podloží, kontaminace, poloha, pozice vůči okolí, hladina spodní vody atd. 

Území se z hlediska funkce dělí na bydlení individuální, bydlení hromadné, živnostenské 

území, lehký průmysl, těžký průmysl, zemědělská půda, jádrové území, občanská 

vybavenost, sportovní areály, lesy a další. Pro každý takový typ území jsou určeny objekty 

výstavby vhodné, nevhodné, přípustné, nebo výjimečně přípustné. [1,2] 

 

2.1.5. Občanská vybavenost 

Občanská vybavenost se jako monofunkční soustředěná plocha samostatně v částech města 

nenachází. Funkce občanské vybavenosti je běžnou součástí ostatních funkčních ploch, je 

promíchána a navazuje na plochy vzdělávání a zábavy. Rozsáhlejší monofunkční plochy 

občanské vybavenosti lze umisťovat také jako startéry rozvoje území. Do zóny občanské 

vybavenosti patří např. obchody, ubytování, školství, zdravotnictví, administrativa. [1,2] 

 

2.1.6. Limity využití území 

Limity využití území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů, které vyplývají z 

územního plánování. Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití 

území. Stanovují nepřekročitelnou hranici nebo rozpětí pro využití a uspořádání území. 

Jsou pro pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace závazné a musí je 

respektovat. Limitou je např. ochranné pásmo komunikace, železnice, lesa, elektrického 

vedení a dalších, hranice biokoridoru, hranice území s důlními vlivy aj. [1,2] 

 

2.2 Doplňující pojmy teoretických východisek 

2.2.1. Město 

Je sídelní geograficky vymezený útvar, pro který je charakteristický soubor znaků, jenž jej 

odlišuje od vesnice. Jsou to především relativní velikost ve srovnání s vesnicemi, vysoká 

hustota osídlení, kompaktnost a koncentrace zástavby, typická demografická, sociální a 

profesní struktura obyvatel (obvykle nepracují v zemědělství, ale naopak v obchodu, 
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průmyslu, službách) a poskytování správních, vzdělávacích, obchodních a kulturních 

funkcí pro širší okolí. [1,2] 

 

2.2.2. Obec 

Je základní jednotkou veřejné správy, samosprávy a zpravidla, v různé míře podle typu 

obce, i státní správy. V některých zemích je obcí téměř každé město či vesnice, v jiných 

zemích je obvyklé, že obec je tvořena větším množstvím vesnic nebo že některá sídla 

mohou být součástí města. [1,2] 

 

2.2.3. Zóna 

Plošná část města s převažující rozhodující činností města. [1,2] 

 

2.2.4. Zóna bydlení 

Zóna bydlení je územní část města s převažujícími funkcemi pro bydlení. Funkce 

charakterizují veškeré potřeby obyvatelstva pro jeho denní potřeby, což je zásobování 

obyvatelstva potravinami a denními potřebami, plnění služeb obyvatelstva (opravy, služby, 

zdravotnictví, vzdělání), zásobování vodou a energiemi, odstraňování odpadů, relaxační 

zóny (odpočinek, sport, zábava), dopravní obslužnost a zajištění přepravy informací (pošta, 

telekomunikace, internet, aj.) Veškeré tyto potřeby jsou rozdělené dle velikosti města a 

obce, kdy město dělíme na obytný obvod, obytnou čtvrt a obytný okrsek. [1,2] 

 

2.2.5. Bydlení individuální 

Toto bydlení je chápáno jako bydlení samostatné, izolované v rodinných domech. [1,2] 

 

2.2.6. Požadavky na RD 

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

požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy a prostorů 
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určená k bydlení. Může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní a jedno podzemní 

podlaží. [5] 

 Mezi výhody a požadavky rodinných domů patří jejich individuální charakter 

bydlení, izolovanost, soukromí a akustická pohoda, zeleň v jejich blízkosti, příznivé 

psychické účinky na člověka, objemová rozmanitost, umožňující vlastní cyklus rodiny, 

možnosti individuálních zájmů, univerzální orientaci – oslunění, výhled, příčné větrání. [5]  

 Nevýhody rodinných domů mohou být v jejich větší vzdálenosti od centra města, 

nutnost kvalitní dopravní a technické infrastruktury a také nákladů na provoz a budoucí 

rekonstrukce. [5] 

 Rodinné domy mohou být izolované, sdružené, skupinové a mobilní, kdy právě 

sdruženými domy se budu ve své práci zabývat a to konkrétně dvojdomky. [5] 

 

2.2.7. Katastrální území 

Katastrální území je „technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru 

nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí“. Katastrální území je rozděleno 

na parcely, které jsou očíslovány. Evidují se i budovy stojící na jednotlivých parcelách, 

a to číslem popisným a evidenčním. Budovy patří do katastru nemovitostí. [22] 

 

2.2.8. Parcela 

Parcela je geometrické určení a zobrazení daného pozemku v katastrální mapě s 

vyznačením parcelního čísla. [1,2] 

 

2.2.9. Komunikace 

Komunikace je hmotně a účelově vymezené dopravní spojení k pohybu dopravních 

prostředků, chodců, živočichů. Slouží k přemisťování hmot, kapalin, plynů, energií a dat. 

Podle povahy a druhu se dělí na pozemní, nadzemní, podzemní, drážní, výškové, vodní, 

letecké, potrubní, telekomunikace atd. [1,2] 
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2.2.10. Technická infrastruktura 

Představuje technické vybavení daného území. Zabývá se především vedením sítí 

jednotlivých odvětví. Jedná se o vodovod, kanalizaci, plynovod, elektřinu, sdělovací 

kabely, teplovod a další. Zahrnuje také dopravní dostupnost území, silniční, železniční, 

leteckou a vodní. [6] 

  

2.2.11. Ochranné pásmo 

Ohraničení území, v němž je zakázána jiná činnost než ta, pro kterou bylo dané území 

vymezeno. Ochranná pásma jsou dána zákonem nebo vyhlašována územním rozhodnutím 

z důvodu ochrany zájmů společnosti. Ochranná pásma chrání ovzduší, přírodu, ložiska 

nerostů, průmyslové závody, báňské stavby, dopravní stavby, zemědělské stavby, 

inženýrské sítě, zdroje pitné vody, kulturní památky, památkové rezervace a další. [6] 

 

2.2.12. Rekonstrukce 

Základem slova je konstrukce (stavba, forma, skladba), s předponou re (znovu-postavení, 

znovu-sestrojení). Je to obecný termín, se kterým se setkáme nejen v architektuře, ale i v 

jiných oborech. V architektuře a stavebnictví znamená přestavbu nebo návrat ke staršímu 

nedochovanému stavu. V tomto významu – tedy ve smyslu obnovení nedochovaného 

staršího stavu – patří k základním prostředkům památkové péče. [5] 

 

2.2.13. Asanace 

Slovo asanace pochází z latinského - sanare a francouzského - assainir, ozdravit. Je to 

soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve městě, 

kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při asanaci provádí rozsáhlé 

stavební úpravy, které často zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu. [5] 

 

2.2.14. Revitalizace 

Slovo revitalizace pochází z latinského re - znovu a vitalis - životný, životaschopný, a 

znamená obnovení a oživení. Slovo se nejprve používalo pro obnovu životnosti kulturních 

menšin, místních tradic aj. Dnes se používá ve velmi mnoha spojeních, i v architektuře a 

stavebnictví. Pojmy jako revitalizace území, revitalizace krajiny, revitalizace zeleně, 

revitalizace stavby a jiné, se dnes staly obvyklými a používanými slovními výrazy. [5] 
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3. Základní poznatky a rozbor současného stavu 

řešeného území 

3.1 Historie obce a vznik dělnických kolonií 

Název obce „Horní Suchá" se poprvé objevuje v roce 1305. Původ názvu obce není dosud 

objasněn, bylo by krásné věřit lidové pověsti, podle níž stála na mýtině osamocená suchá 

borovice a toto místo dostalo název „Suchá Polana". Když borovice vlivem povětrnostních 

vlivů spadla, lidé ji spálili a koncem XII. století se na Suché Polaně usadili, založili osadu a 

nazvali ji „Suchá". Obec se rozkládá na březích řeky Sušanky, jejíž okolí bylo v dávných 

dobách pokryto hustými lesy s množstvím zvěře. To byly podmínky příznivé k trvalému 

osídlení. [19] 

 Do roku 1471 Horní Suchá byla vlastnictvím těšínských Piastovců. Většinu 

obyvatelstva tvořili nemajetní Poláci, Češi a Němci, kteří ze tří čtvrtin pracovali na poli, 

další pracovali při rukodělné výrobě plátna. [19] 

V první polovině 18. století se obec rozdělila na několik částí. A to na: 

• "Těšiňok" tak se dodnes nazývá východní část údolí  

• "Dědina" dnes Centrum a centrální část obce, ve které se nacházel zámeček, statek,   

  továrna, škola, kostel, a nechyběla ani hospoda  

• "Paseky" je část obce, která dostala svůj název od tamních v hojné míře se   

  vyskytujících včelnicích - tato část obce byla zcela zničena těžbou uhlí  

• "Podlesí" je severozápadní část obce zmizela z mapy Horní Suché v šedesátých   

   letech v důsledku totálních důlních škod  

• "Podolkovice" ty dodnes patří k nejkrásnějším hornosušským čtvrtím obdobně jako 

   poněkud více na východ položené Kouty  

• "Kouty" jsou vilová čtvrť Horní Suché, která byla ještě během války používaná   

   jako pole [19] 
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 V druhé polovině 19. století v roce 1864 byl v obci založen obecní úřad a tím byla 

vlastně symbolicky i fakticky potvrzena historická existence Horní Suché. Devatenácté 

století bylo pro obec velmi významné, v roce 1810 byla založena škola, roku 1832 

cukrovar a roku 1835 kostel. [19] 

 Stejně významné a pro rozvoj obce velmi důležité bylo i 20. století, kdy v roce 

1907 byla zahájena výstavba železniční tratě přes Horní Suchou do Českého Těšína, roku 

1910 byla vybudována cihelna a keramický závod a roku 1911 byla zahájena výstavba 

dolu. [19] 

 Po první světové válce a vzniku samostatné republiky došlo i v obci k zásadním 

změnám. Nové budovy školy, hasičské zbrojnice, spořitelny, pobočky banky, rozvíjely se 

české a polské organizace s kulturně-osvětovým, sportovním i politickým zaměřením. [19] 

 Období počátku 2. světové války nepřineslo národu ani obci nic dobrého. Mnoha 

obyvatelům i celým rodinám byl zkonfiskován majetek, některé rodiny byly vysídleny, 

spoustu obyvatel skončilo ve vězení, mnozí zahynuli. Po válce se mnohé změnilo 

k lepšímu, nastal prudký rozvoj obce, což vedlo k jejímu posílení. [19] 

 Rok 1975 znamenal pro Horní Suchou na dalších 15 let ztrátu samostatnosti – obec 

se stala šestou částí města Havířova. V roce 1990 se vyvíjí situace v obci celkem příznivě, 

obec se znovu osamostatnila. Díky odvaze soukromých podnikatelů, občanů obce vzniká 

celá řada potravinářských obchodů, obchodní středisko, technické, textilní a zahradnické 

prodejny, různé dílny, velkosklady a rozvíjí se služby pro obyvatele, restaurační 

provozovny, apod. [19] 
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Obr. č. 1 – Historická fotografie staveb obce [19]  

 

Důvod vzniku hornických kolonií v obci a především jednoduchých finských domků 

vycházela z podnětu těžby černého uhlí na dolu František. Spousta pracovních míst přivedla 

nové obyvatele, pro které bylo zapotřebí rychle zajistit bydlení. Nejprve byly domky stavěny 

pro účelnost, ne až tak pro pohodlí obyvatel. Později už záleželo i na komfortu a pohodlí 

bydlících. Během doby výstavby se i proměnil tvar půdorysu. Hornické kolonie se postupně 

rozvíjely. I já ve své diplomové práci řeším právě území, které bylo jako první zastavěné 

těmito jednoduchými stavbami. [19,27]    

 

 Dělnické obytné domy se budovaly nejprve ve formě přízemních dvojdomků nebo 

čtyřdomků obklopených malými užitkovými zahradami. Domy obsahovaly většinou byty s 

jednou obytnou místností, případně ještě s kuchyní. Koupelny zde neexistovaly vůbec a 

suché záchody byly umístěny v samostatném drobnějším objektu na zahradě, jehož součástí 

bylo také skladiště paliva a chlév pro drobnější hospodářská zvířata. Později se začaly stavět 

také vícepodlažní dělnické obytné domy. Byly buď pavlačové se sociálním zařízením na 

koncích pavlače, které bylo společné pro několik bytů, nebo s centrálním schodištěm a se 

záchody na podestách v mezipatrech. V některých případech měly i několikapodlažní 



Diplomová práce 

-19- 

 

dělnické domy záchody umístěny v samostatně stojících objektech, které sloužily stejně jako 

u již zmíněných dvojdomků a čtyřdomků také jako skladiště paliva. Součástí dělnických 

kolonií byly většinou i drobné stavby - pekárny a udírny, kde si obyvatelé kolonie pekli 

vlastní chléb a udili maso. V dělnických koloniích nebo v jejich těsné blízkosti byly často 

stavěny hospody, obchody a později také školy. [19,27]    

 

 Tímto způsobem pak vznikaly nové urbanistické celky, které měly charakter 

seskupení o velikosti několika obytných budov, v některých lokalitách se jednalo o veliká 

sídliště čítající několik desítek objektů. Velké společnosti a průmyslové závody postupem 

času budovaly kolonie s objekty vystavěnými podle typového projektu, který byl používán 

ve více lokalitách. S rychle se rozvíjejícím průmyslem, s rostoucí těžbou uhlí vznikalo stále 

větší množství obytných kolonií. Okolo roku 1900 už byly obytné dělnické kolonie 

charakteristickým urbanistickým prvkem krajiny v celém Ostravsko - karvinského revíru. 

[19,27]    

 

 Na konci 40. let 20. století vznikaly jako provizorní řešení tzv. finské domky. Jednalo 

se o typizovaný projekt dřevěného jednopodlažního dvojdomku obklopeného zahradou, 

který byl v Ostravsko - karvinském regionu značně rozšířen. Byly vytvořeny velké 

urbanistické útvary čítající i mnoho desítek těchto objektů. Životnost těchto domů byla 

původně odhadnuta na 30 let, ale drtivá většina z nich stojí dodnes a slouží obytným účelům. 

Některé byly už rekonstruovány z podnětu samotných bydlících, ale spousty domků jsou 

stále v původním stavu. [19,27]    

 

 V obci jsou v podstatě tři kolonie těchto finských domků. První ta, která je zároveň i 

tématem mé práce, druhá kolonie se nachází v blízkosti první a třetí se nachází na opačném 

konci obce, kde zároveň výstavba těchto domků patří k nejmladším v historii obce. Jak už 

bylo zmíněno, domky byly původně stavěny cca na 30 let, ale mnohé z nich stojí již více než 

50 let a jejich životnost lze prodlužovat rekonstrukcí či přístavbou. Některé domky, které 

byly odkoupeny samotnými obyvateli do soukromého vlastnictví, tak již zmíněnou 

rekonstrukcí prošly. Dochází zpravidla ke změnám dispozice a místností, které byly původně 

určeny pro skladování, byly změněny na obyvatelné. Dochází i k zateplení a změnám 

stávajících fasád. Účelově jsou stále domky vhodné pro bydlení, ač už ne pouze pro 

zaměstnance dolů, především jsou lákadlem pro mladé rodiny. Stále zůstávají i po samotném 
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odkoupení a rekonstrukci levnější variantou soukromého bydlení a splňují požadavky 

rodinného domu. [19,27]    

Shrnutí údajů o obci: 
status: Obec 

kraj: Moravskoslezský 

kraj: Moravskoslezský 

okres: Karviná 

obec s rozšířenou působností: 

pověřená obec: Havířov 

historická země: Slezsko 

katastrální výměra: 9,79 km² 

počet obyvatel: 4 556 (1. 1. 2010) 

zeměpisná šířka: 49° 47’ 51’’ 

zeměpisná délka: 18° 29’ 7’’ 

nadmořská výška: 280 m 

PSČ: 735 35 

adresa obecního úřadu: 

Sportovní 3/2 

73535 

Horní Suchá (okr. Karviná) 

starosta: Ing. Jan Lipner 

 

   

Obr. č. 2 – Znázornění polohy obce [19]  Obr. č. 3  – Znak obce Horní Suchá [19] 
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3.2 Současný stav hornické kolonie 

 
3.2.1. Všeobecně 

Předmětem práce je řešení územní studie, regenerace území hornické kolonie v obci Horní 

Suchá. Konkrétní území pro řešení je vymezeno ulicemi Kurkovec, Na Kempce, Pensijní, 

Červená, Poslední, Prádelní, Jižní a Firlovka. Téma této práce bylo navrženo obecním 

úřadem v Horní Suché a to samotným starostou obce.  

 Cílem studie je řešení problémů v území, mezi něž patří určitě současný stav 

zástavby rodinnými domy. Zástavba je v tuto chvíli nestabilní a různorodá. Nepůsobí 

celistvým a upraveným dojmem na okolí.  

 Dalším podstatným problémem jsou zarostlé a nevyužívané plochy, absence 

odpočinkových ploch s lavičkami a přírodním kulturním vyžitím. Také komunikace není 

ve vhodném stavu. Ty slouží zároveň jak pro pěší, tak i pro vozidla. Jsou v nevhodném, 

místy i v dezolátním stavu.  

 Součástí DP je také návrh architektonického řešení dotčeného území, úprava 

stavebních objektů, úprava dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejných 

prostranství – celková zeleň. Řešení odpočinkových ploch a ploch pro trávení volného 

času.  

 

3.2.2. Širší vztahy 

Obec Horní Suchá leží na území bývalého Těšínského knížectví, takže je v podmínkách 

Ostravsko – Karvinské aglomerace spíše menší obcí v okrese Karviná. První písemná 

zmínka o obci pochází z roku 1305. Geograficky se nachází ve východním koutu republiky, 

mezi městy Karviná, Havířov a Český Těšín, v blízkosti hranic sousedního Polska. Rozlohou 

980 ha a s 4 536 obyvateli (k 1. 1. 2010) se řadí mezi středně velké obce regionu. Samotné 

řešené území má rozlohu cca 12 ha. [19] 
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Daná lokalita poskytuje následující služby a občanskou vybavenost: 

- Základní škola, Mateřská školka, Polská zkladní škola pro 1-5 stupeň a 6-9 stupeň  

- Domov pro seniory a s pečovatelskou službou 

- Sportovní centrum s restaurací, Dělnický dům s restaurací, PZKO, Restaurace 

 Willa,  Restaurace Triglaw, Country Motorest  

- Potraviny, Obchody (květinářství, elektro, textil, drogérie, papírnictví), Kadeřnictví, 

 Knihovna, Kulturní dům, Sportovní centrum 

- Policie, Hasiči, Česká pošta, Obecní úřad, Hřbitov se smuteční síní, Kostel, Římsko

 katolická církev 

- Lékárna, Lékaři 

- Čerpací stanice, Zastávky MHD, Železnice [19] 

 

3.2.3. Vlastnické vztahy 

Až 95% území je ve vlastnictví RPG Ostrava. Zbylá část území ve vlastnictví obce Horní 

Suchá. Pouze jeden pozemek se zahradou a s jednou zástavbou je v osobním vlastnictví 

místních obyvatel.  

Rozdělení vlastnictví dle katastru podle jednotlivých parcelních čísel je následovné: 

- Vlastnictví RPG Ostrava: č. p.: 1254, 1255, 1257, 1261, 1263, 1265, 1268, 1282, 

1280, 1278, 1276, 1274, 1273, 1304, 1281, 1279, 1277, 1275, 1272, 1271, 1270, 1299, 

1302, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1283, 1284, 1285, 1297, 1311, 1312, 1313, 

1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 

1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1341, 1342, 1343, 

1345, 1346, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 

1361, 1362, 1363, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1374, 1375, 1376, 1377, 

1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 

1393, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400 
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- Vlastnictví Obecního úřadu Horní Suchá: č. p.: 1298/2, 1292/2, 1292/1, 1310, 

1333, 1340, 1366 

- Osobní vlastnictví: č. p.: 1292/3, 1293 

Podkladem pro vypracování byla katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí. [22]    

 

3.2.4. Stávající stav 

Stávající stav je znázorněn ve výkrese č. 4 – Stávající stav – využití ploch dle územního 

plánu. Ve výkrese jsou rozlišeny plochy dle územního plánu a daných regulativů – objekty 

bydlení individuálního, občanské vybavenosti, integrovaných domů, plochy pro sport, 

zeleně, lesů, stromů, volných polí a železnice. Rovněž jsou ve výkrese vyznačeny jak 

komunikace pro vozidla, které zároveň slouží i pro pěší. Jednotlivé plochy jsou barevně 

rozlišeny a znázorněny jak v současném stavu, tak i v navrhovaném řešení.  

 Podkladem pro zhotovení výkresu byl územní plán obce a vlastní poznatky 

z průzkumu území. 

 

3.2.5. Rozbor sítí 

V daném území se nachází tyto sítě:  

- Vodovod pitné vody 

- Kanalizace jednotná 

- Elektrická vedení (VN – vzdušné, VN – v zemi, NN – v zemi) 

- Plynovod (STL) 

- Telekomunikace 

Podrobné vyznačení sítí, včetně vrstevnic jsou vyznačeny ve výkrese č. 5 – Stávající stav – 

inženýrské sítě.  
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3.2.6. Limity využití území 

Kromě výkresu č. 5 – Stávající stav – inženýrské sítě, je i potřeba výkres limitů vzhledem 

k řešenému území. Výkres limit - č. 6 - Limity území vymezuje využití ploch v území na 

tato ochranná pásma: 

- Ochranné pásmo vedení VN 22 kV - vzdušné 7 m 

- Ochranné pásmo vedení VN 22 kV – v zemi 1 m 

- Ochranné pásmo vedení NN 0,4 kV – v zemi 1 m 

- Ochranné pásmo vedení telekomunikace – v zemi 1,5 m 

- Ochranné pásmo středotlakého plynovodu – v zemi 1 m 

- Ochranné pásmo vodovodu pitné vody – 1,5 m 

- Ochranné pásmo kanalizace jednotné – 1,5 m 

- Ochranné pásmo železniční tratě – 30 m (nyní se již trať nevyužívá) 

- Limita území: řešené území se nachází mezi důlními vlivy, v kategorii B1 

 

3.2.7. Doprava 

Kolem území směrem na obec Stonavu vede silnice II. třídy, kategorie B, s označením 475. 

Ve směru na Karvinou vede rovněž silnice II. třídy, kategorie B, s označením 474. 

V území vedou obslužné komunikace IV. třídy, kategorie D - D1.  V blízkosti území jsou 

k dispozici zastávky MHD v obou směrech komunikace, jak směr Karviná, tak i směr 

Havířov, které ale z větší části nevyhovují požadavkům příslušné vyhlášky. Slouží jak pro 

městskou dopravu MHD, tak i meziměstskou linku spojující právě zmiňovaná města 

Karviná a Havířov. Další zastávky, ale už pouze pro MHD městskou dopravu se nachází 

dále od řešeného území a to u základní školy s českým vyučovacím jazykem a u pobočky 

české pošty. 

Autobusem MHD z Havířova: 

- Linka č. 413 Havířov,Šumbark - Horní Suchá,František 
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- Linka č. 406 Havířov,Podlesí,aut.nádr. - Horní Suchá,Pašůvka 

Autobusem z Havířova nebo Karviné: 

- Linka 870504 Havířov,Podlesí,aut.nádr.-Karviná,Fryštát,aut.nádr., přes Karviná,Ráj 

- Linka 870404 Havířov,Podlesí,aut.nádr.-Karviná,Fryštát,aut.nádr. 

Vlakem trasa Ostrava-Svinov Český Těšín a zpět 

- Vlak ze směru Ostrava-Svinov 

- Vlak ze směru Český Těšín 

 Co se týká parkování v území, tak je možné u stávajících RD přímo na pozemku 

zahrady nebo podél komunikace u zástavby, což ale i zároveň blokuje už tak úzké 

komunikace. [18,19]    

 

3.2.8. Rekreace a sport 

V blízkosti řešené oblasti se nachází velké množství hlavně sportovního vyžití ale i rekreace. 

Jedná se o nově vystavěné sportovní centrum při základní škole určené pro žáky, ale i 

veřejnost. Také sportovní centrum při restauraci Na císařství a fotbalový stadion obce. Co se 

týká rekreace, tak park v místě centra obce, nacházející se u obecního úřadu, kde se rovněž 

pořádá spousta kulturních aktivit.    

 

3.2.9. Zeleň 

V území se nachází spoustu zeleně, a to nejen na volných zatravněných plochách, ale i kolem 

stávajících pozemků. Různá zeleň se nachází i na jednotlivých pozemcích - zahradách 

obyvatelů rodinných domů. Stávající zeleň je různorodá, ať už to jsou listnaté nebo 

jehličnaté stromy, keře, okrasné květiny či pěstební plodiny.   

 Následnou novou výsadbu přímo na pozemcích obyvatel nemohu nijak ovlivnit, 

případně pouze doporučit vhodnou zeleň v dané lokalitě. Následná úprava zahrady už záleží 

na jejich majitelích, zda zahrada bude pouze okrasná, či ji budou využívat pouze pro 

pěstování plodin nebo jejich vzájemnou kombinaci.  
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3.2.10. Problémy v území 

Hlavní problémy v řešeném jsou tyto: 

-   Volné nezastavěné zatravněné plochy  

   

 Obr. č.4 – Foto stávající stav         Obr. č. 5-  Foto stávající stav 

 

    

    Obr. č.6 - Foto stávající stav      Obr. č. 7 - Foto stávající stav  

 

 

Obr. č. 8 - Foto stávající stav, Zdroj vlastní foto  
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- Nevhodně řešená zástavba stávajícími RD, necelistvost, různorodost  

  

 Obr. č.9 - Foto stávající stav        Obr. č. 10 - Foto stávající stav  

 

  

 Obr. č. 11 - Foto stávající stav       Obr. č. 12 - Foto stávající stav  

 

 

Obr. č. 13-  Foto stávající stav, Zdroj vlastní foto  
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- Špatný současný stav komunikací, které slouží jak pro pěší, tak i pro vozidla 

      
        Obr. č. 14            Obr. č. 15          Obr. č. 16  

Foto stávající stav, Zdroj vlastní foto 

Grafické znázornění včetně fotodokumentace je vyznačeno ve výkrese č. 8 – Problémy 

území.  

Dalšími problémy, které se vyskytují, jsou: 

- Chybějící relaxační zóny s lavičkami 

- Prostor pro vyžití dětí 

- Chátrající volné prostory 

- Nesouměrná zástavba 

- Chybějící komunikace pro pěší 

 

3.2.11. Možnosti financování řešeného území 

V řešeném území se nachází plochy ať už zatravněné či zastavěné ve vlastnictví RPG 

Ostrava, obce Horní Suché a osobním vlastnictví, viz výkres č. 3 – Vlastnické vztahy a 

příloha č. 2 – Vlastnické vztahy. 

 Budoucí možnosti financování plánované regenerace území je možno provést po 

společné domluvě s možnosti spolufinancování obce, případně žádat i prostředky ze 

strukturálního fondu EU.   
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 Předběžná suma, kolik prostředků by bylo zapotřebí pro financování území, bude 

v řešení DP, kde jeden z návrhů bude proveden do konečné podoby, včetně rozpočtu, viz. 

kapitola č. 6. Vyhodnocení ekonomické náročnosti. Aby představa regenerace byla 

hmatatelná a reálně vyčíslena.  
 

3.2.12. SWOT analýza území 

Přednosti = Silné stránky 

• velmi dobré dopravní napojení a obslužnost MHD  

• dobře přístupná a vybavená občanská vybavenost 

• dobré umístění s možností napojení na okolní města a obce 

• historie kolonie, obce, kraje 

• možné spojení řešeného území s vedlejší hornickou kolonií = zvýšení  

efektivity 

 

Nedostatky = Slabé stránky 

• zanedbanost řešeného území 

• následky důlní činnosti (řešené území se nachází mezi důlními vlivy, kat. B1) 

• nutnost demolice stávajících nevhodných objektů, necelistvá zástavba 

• nedostatek zeleně a městského mobiliáře 

• finanční náročnost 

 

 Příležitosti 

• příchod nových obyvatel v souvislosti s bytovou výstavbou 

• možnost vytvoření společně využívaných rekreačních zón 

• zlepšení životního úrovně v řešeném území 

• nová výsadba zeleně  

 

Související nebezpečí 

• vandalismus a možná kriminalita v případě současného stavu 

• nedostatek finančních prostředků 

• rostoucí míra automobilizace s přílivem nových obyvatel a příležitostí 
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4. Vypracovaná řešení 

4.1 Vymezení rozsahu práce 

Od počátku řešení diplomové práce bylo jasné i po konzultaci s vedoucím práce, že 

nehodláme nějak výrazně měnit vzhled a historické hledisko kolonie, které navíc dotváří i 

vzhled obce a kolonie jsou její důležitou součástí.  

 Regeneraci neboli úpravu potřebuje celé území, jehož plocha je cca 12 ha. Jedná se 

o tzv. finské dvojpodlažní dřevěné dvojdomky, které jsou obklopené zahradou. Území 

obsahuje pozemky o velikosti od 68 m2 až 5664 m2 pro jednu bytovou jednotku. 

 V budoucím návrhu proto není možné uvažovat o ultra moderním stylu při 

rekonstrukci rodinných domků i samotného řešení území. Je zapotřebí domky kompletně 

prohlédnout, provést průzkumy a následně vyhodnotit jejich stav. Výsledek nám ukáže, jak 

velkou rekonstrukcí budou muset projít. Výsledný stav bude zároveň odpovídat novým 

požadavkům pro bydlení a zároveň korespondovat s původním vzhledem domků, ovšem 

v modernějším „kabátě“ s moderními materiály a prvky. Zároveň budou vystavěny i nové 

dvojdomky, jejich počet bude následně specifikován. 

 Celkový pohled na nově provedené území by mělo být pro obyvatelé příjemné 

s relaxačními zónami a s možností setkávání obyvatel každého věku. K tomuto budou 

sloužit nově vytvořené plochy na stávajících zarostlých nevyužívaných plochách s různými 

zábavnými prvky doplněné zelení.  

 Taktéž stávající komunikace budou odstraněny a vytvořeny nové. Jelikož současně 

slouží jak pro jízdu i chůzi, musí se přizpůsobit těmto požadavkům. Území bude doplněno 

o parkovací místa pro lepší možnost parkování nejen samotných obyvatel, ale i jiných 

návštěvníků.   

 Území se navíc nachází v blízkosti hlavní komunikace, což musí být také 

zohledněno. A to ve směru na další obce (např. Stonava) a města Český Těšín či Karvinou. 
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4.2 Nahlédnutí do katastru nemovitostí 

 
Z hlediska vlastnických vztahů je znát, že 95% území je ve vlastnictví RPG Ostrava. Zbylá 

část území je ve vlastnictví obce Horní Suchá. Pouze jeden pozemek se zahradou a 

s jednou zástavbou je v osobním vlastnictví místních obyvatel. Rozdělení vlastnictví dle 

katastru nemovitostí, podle jednotlivých parcelních čísel je uvedeno v příloze č. 2 – 

Vlastnické vztahy diplomové práce.  

Název katastrálního území: Horní Suchá, okres Karviná, kód katastrálního území: 644404 

 

 

Obr. č. 17 – Vymezení řešeného území v katastru nemovitostí [22] 

 

Nahlédnutí do katastru nemovitostí bylo provedeno 22. 04. 2010. [22]    
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5. Návrhy území  

5.1 Průvodní a technická zpráva k návrhu  

A. Úvodní údaje 
- Žadatel (stavebník): 

Obecní úřad Horní Suchá 

Sportovní 3/2 

735 35, Horní Suchá 

 

- Zpracovatel dokumentace (projektant): 

Bc. Petra Svobodová 

Letní 487/15 

736 01,  Havířov - Šumbark 

 

- Zhotovitel: 

Vzejde z výběrového řízení 

 

- Charakter stavby:  

 Regenerace území 

 

- Identifikace stavby: 

Název:  Regenerace území rodinných domů „Nad Tratí“ a „Pod Tratí“  

  v Horní Suché 

Místo stavby: obec Horní Suchá, ulice Kurkovec, Na Kempce, Pensijní, Červená, 

  Poslední, Prádelní, Jižní a Firlovka 

Parcela číslo: 1254 – 1400 
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B. Průvodní zpráva 
 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 
a) poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce 

Pozemky se nachází v zastavěné části obce. 

 

b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Aktuální územní plán obce Horní Suchá je platný od 27.6.2006. Řešené území je zastavěno 

objekty k bydlení – dvojpodlažními rodinnými dvojdomky, jedná se o zónu - bydlení. 

Z územního plánu: „Stávající rozsáhlé kolonie rodinných domů navrhujeme ponechat a 

doplnit novou zástavbou v místech, kde došlo k demolici původní zástavby. 

Předpokládáme, že původní zástavba v koloniích bude postupně nahrazována novou 

výstavbou, funkční využití však zůstane zachované.“ [19]    

 

Z toho vyplývá, že rekonstrukce stávajících dvojdomků, případně výstavba nových 

dvojdomků je přípustná. 

Pozemky jsou majetkem obce Horní Suchá a RPG Ostrava. 

 

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Regenerace území je navržena v souladu s územním plánem obce Horní Suchá. 

 

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Navržená regenerace území respektuje jak požadavky vlastníka tak rovněž požadavky 

funkčního využití. Byl vzat zřetel na požadavky ochrany životního prostředí. 

Dotčené orgány vydaly souhlasná stanoviska k provedení stavby. 

 

e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Celé řešené území bude napojené na stávající vyhovující sítě. V případě nové výstavby 

budou objekty napojeny přípojkami na rozvod vodovodu, plynovodu, kanalizace a elektro. 

Pozemky budou připojeny na nově vybudované komunikace, které budou současně sloužit 

pro jízdu i chůzi. 



Diplomová práce 

-34- 

 

Kromě parkování na pozemcích - zahradách obyvatel domků budou vybudovány i nová 

parkovací stání. Tímto se odstraní problém stojících aut podél komunikace u pozemků a 

možnost parkování jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky obyvatel kolonie.  

Území se nachází v poddolovaném území, bude tedy nutné při rekonstrukcích domků a 

nové výstavbě zabezpečit zajištění stavby. 

 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

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

poddolovaných území 

Objekty jsou a budou umístěny na přírodním terénu. Pro osazení terénu bude proveden 

odkop do hloubky 150 cm. 

 

g) poloha vůči záplavovému území 

Území se nenachází v záplavovém území. 

 

h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Viz. odstavec 4.2 Nahlédnutí do katastru nemovitostí. 

 

i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Přístup na pozemky bude možný ze všech dotčených ulic a to Kurkovec, Na Kempce, 

Pensijní, Červená, Poslední, Prádelní, Jižní a Firlovka. 

 

j) zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Po dobu výstavby a rekonstrukcí budou využívány všechny zdroje ze stávajících objektů. 
 

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) účel užívání stavby 

Objekty jsou navrženy za účelem bydlení. Volné zatravněné plochy jsou navrženy za 

účelem relaxačních a klidových zón.   

 

b) trvalá nebo dočasná stavba 

Navrhované objekty a využití území je stavbou trvalou, využití území rovněž, případně se 

může provést změna, tedy stavba dočasná. 
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c) novostavba nebo změna dokončené stavby 

Navrhované stavby jsou jednak změnou stavby, tak i novostavbou. 
 

d) etapizace výstavby 

Výstavba se provede v jedné etapě. 

 

3. Orientační údaje stavby 
a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; 

užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 

Rozměrové charakteristiky: 

- Zastavěná plocha       12 ha 

- Obestavěný prostor jednoho dvojdomku    1890 m3 

- Zpevněné plochy       15 000 m2 

- Maximální výška sedlové střechy nad upraveným terénem 7,3 m 

- Počet nadzemních podlaží      2,0 

- Počet podzemních podlaží     1,0 

- Světlá výška podzemního podlaží    2,1 m 

- Světlá výška 1. podlaží      2,5 m 

- Světlá výška 2. podlaží      2,3 m 

 
 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Celková spotřeba bude zvlášť přepočítána na jednu bytovou jednotku s předpokladem 4 

osoby/byt.  
 

c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 

Celkovou spotřebu vody neřešíme. 
 

d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Celkovou spotřebu splaškových a dešťových vod neřešíme. 
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e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 

komunikační sítě 

Není součástí projektu. 
 

f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

Není součástí projektu. 
 

g) předpokládané zahájení výstavby 

- 
 

h) předpokládaná lhůta výstavby 

Do 2 let ode dne vydání stavebního povolení. 

 

C. Souhrnná technická zpráva  
Regenerace daného území je vyřešena dvěma způsoby, to znamená, že jsou vyhotoveny 

dva urbanistické návrhy řešeného území. První z nich není dále rozpracován, v druhém 

návrhu je zpracování provedeno podrobněji. Zároveň je řešena také doprava a technická 

infrastruktura. 

 

Urbanistický návrh řešeného území - návrh č. 1 
 

1. Popis stavby 
a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Území bylo vybráno, jelikož je zapotřebí provést celkovou regeneraci, nejen zatravněných 

nevyužívaných ploch, ale také stávajících dvojdomků. Úpravou se zvýší kvalita bydlení a 

možný nárůst nových obyvatel.  

 
 

b) zhodnocení staveniště 

Projektová dokumentace řeší regeneraci území rodinných dvojdomků „Nad Tratí“ a „Pod 

Tratí“ v Horní Suché. Staveniště je umístěno na pozemcích parc. č. 1254 – 1400 v kat. 

území Horní Suchá, okres Karviná, kód katastrálního území: 644404. Staveniště je 



Diplomová práce 

-37- 

 

přístupné z místní komunikace, vedené v kat. území Horní Suchá. Jako zařízení staveniště 

budou sloužit přilehlé zahrady rodinných domků, které jsou přístupné z přilehlých ulic. 

Regenerace se nenachází v památkové zóně a na pozemcích nebyl proveden stavebně 

historický průzkum. 

 
 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Po úvaze, jak řešit regeneraci území a s ním i následnou rekonstrukci objektů jsem se 

v první variantě rozhodla zanechat původní řešení bez jakékoli přístavby, jen s obměnou 

dispozice a jiného uspořádání.  

 Užitková plocha jedné bytové jednotky je 103 m2, rozloha pozemku je od 68 m2 až 

5664 m2. 

 Tento návrh se snaží ponechat původní dispozici domu, aby se co nejvíce snížily 

finanční náklady na stavbu. Jedná se o původní obdélníkový půdorys, s jedním podzemním 

podlažím a dvěma nadzemními podlažími. Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou 

s půdními prostory. V jednotlivých odstavcích popíši novou dispozici domu, stavební 

změny objektu v podobě bouracích prací i nově vybudovaných konstrukcí. Vypíši 

jednotlivé parametry a vlastnosti materiálu.  

 V prvním návrhu dojde v levé části území k ponechání stávající zástavby v severní 

části vymezené ulicemi Kurkovec a částečně i v jižní části vymezené ulici Pensijní. 

V severní části jsem pak odstranila mezi domky stávající komunikaci, čímž dojde ke zrušení 

ulice, která vedla napříč zástavbou a tím došlo ke zvětšení zahrad a více místa pro zeleň 

místních obyvatel. V jižní části jsem dále navrhla park se zelení, chodníky, lavičkami pro 

posezení a altánem. Místo, kde se lidé budou moci setkávat a odpočinout si. Altán bude mít 

zděnou konstrukci, bude opatřen krbem pro možnost grilování. Střecha bude stanová 

s mírným sklonem. Altán bude opatřen lavičkami a stoly pro posezení. Po okrajích parku 

budou vybudována parkovací místa pro možnost parkování obyvatel i návštěvníků kolonie.  

V pravé části území zůstane zástavba bez změny a to ve východní části, která je vymezena 

ulicemi Prádelní, Pensijní a Firlovka. Změna nastane v severní, střední a jižní části území 

ulice Červená. V severní části budou vybudována taktéž parkovací místa a nové dvojdomky. 

Ty pak po celé délce území. V tomto návrhu bude poté celkem 14 nových rodinných domků. 
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Ve střední části bude vybudována plocha se zelení, lavičkami a plochami s dětskými 

prolézačkami a prvky.  

 V celém území dojde k novému vybudování komunikací, kdy původní nevyhovující 

komunikace budou odstraněny. Nové komunikace budou sloužit jak pro chůzi, tak i jízdu a 

celé území bude upraveno pomocí dopravního značení na jednosměrné ulice s potřebnou 

rychlostí. Celé území tedy bude provedeno jako obytná zóna. Samozřejmě budou vyřešeny i 

plochy z hlediska potřeb občanů se sníženou schopností pohybu.  

Celkově bude území doplněno o více zeleně a to jak keřové, tak i vzrostlé stromové. 

V návrhu nemohu ovlivnit zeleň a úpravu na pozemcích obyvatel, ale jelikož se jedná skoro 

na celém území o pronájem domků, je možné, že i toto bude nadále v řešení.          
 

d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 

technologického a provozního) 

V návrhu č. 1 se snažím ponechat původní dispozici místností a zároveň odstranit 

nedostatečný prostor kuchyně. Zároveň vyřešit a oddělit jídelní prostor od prostoru pro 

hygienu – koupelnu. Půdorys sklepního prostrou zůstal nepozměněn. Změna nastala 

v 1.NP, kde jsem pozměnila pouze dispozici půdorysu pro lepší komfort obyvatel. 1.NP je 

tvořeno vstupem se zádveřím, chodbou se schodištěm do sklepa a do 2.NP (původně půdní 

prostor), sociálním zařízením, kuchyní, spíží, obývacím pokojem a ložnicí. Nezměněné 

zůstaly právě dva poslední zmíněné pokoje a to obývací pokoj a ložnice, také chodba a 

místnost WC. Umístěním koupelny blíže k WC a k zádveří se tak vytvoří hygienická zóna, 

zároveň dojde ke zvětšení kuchyně a umístění spíže ke kuchyni. Ve 2.NP bude z pokoje a 

půdního prostrou vytvořen jeden velký prostorný pokoj se samostatným prostorem pro 

šatnu, tento prostor bude uzavíratelný dveřmi.  

 Minimální rozměry místností, které musí vyhovovat požadavkům hygienickým, 

bezpečnostním, ekonomickým a estetickým stanovuje nauka o budovách. Ty mohou mít 

různý účel, typologie staveb. Zabývá se funkčními a provozními problémy budov a jejich 

jednotlivých prostorů. Podle funkce a provozu stavby odvozuje plošné a objemové 

požadavky na místnosti, vytváří spojitost mezi vnitřním provozem a vyjadřuje vztahy budov 

k nejbližšímu okolí. Nejdůležitějším znakem typologie staveb je vytváření staveb pomocí 

lidského měřítka, neboli prostřednictvím jeho prostorových nároků. Detailně popisuje 

lidského jedince ve všech pozicích, kterých může dosáhnout a podle nich vytváří rozměrové 

konstanty, jež se používá při výstavbě budov. 
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Mou snahou je vytvořit dispozici tak, aby vznikly místnosti o rozměrech, které jsou 

z typologických hledisek dostatečné.  

Tab. 1 Srovnání minimálních a navržených ploch místností v návrhu č. 1 

Místnost Min. plocha [ m² ] Min. objem [ m³ ] 
Provedená plocha 

místnosti [ m² ] 

Kuchyně se stolováním (se 
třemi obytnými místnostmi) 

12 - 
12,60 

Ložnice se 2 lůžky 12 30 44,01 

 

Bourací práce 

V 1.NP u svislých konstrukcí dojde v místě zádveří k částečnému zbourání nosné stěny a 

bude doplněna ve svislém směru příčkou v tloušťce 200 mm, která bude tvořit stěnu nově 

umístěné koupelny. Dále bude částečně zbourána příčka v tloušťce 200 mm, která 

oddělovala původní koupelnu od kuchyně. Ve zbylé části příčky bude vyplněn tento 

prostor místností spíže v podélném směru příčkou v tloušťce 150 mm. Poslední změnou 

v 1.NP bude odstranění částečné stěny tloušťky 200 mm, která původně ukončovala 

prostor kuchyně a ta bude ukončena stěnou s klenbovým prostorem, jež bude kuchyni 

ukončovat společně se stěnou ohraničující WC.  

 Ve 2.NP dojde k částečnému odstranění stěny oddělující pokoj od půdního prostru 

a zároveň ohraničující komínové těleso.   

 

Zemní práce a základové konstrukce 

V prvním návrhu není třeba řešit. 

 

Svislé konstrukce 

Nové svislé konstrukce vnější se u prvního návrhu nevyskytují. Jsou to tedy svislé 

konstrukce vnitřní, které se budou budovat. Jedná se o příčky v tloušťce 150 a 200 mm a 

jen pomohou pozměnit dispozici bytu pro větší pohodlí.   

 

 



Diplomová práce 

-40- 

 

Vodorovné konstrukce 

Ke změnám ve vodorovných konstrukcích v prvním návrhu nedošlo.  

 

Krov 

Hlavní nosnou konstrukci krovu tvoří pozednice, vaznice, která prochází přes celou délku 

domu a krokve, jež podpírají střešní plášť. I zde je použita dřevěná materiálová báze 

konstrukce. Vaznice je uložena ve vzdálenostech maximálně 4 až 4,5 m na obvodové zdi, 

nosné 300 mm, střední vaznici a pásku. Vaznice, jež prostupují přes centrální část domu, 

jsou vedeny ve směru hřebenu střechy, tím pádem kleštiny, které nesou v těchto místech 

podhled, jsou kolmé na tyto vaznice. Střešní krytina je provedena a položena z 

hladkých plechových desek pozinkovaných s nátěrem. 

 

 Technické zařízení budovy 

Veškerá vnitřní potrubí, tedy odpadní a vodovodní jsou v nezměněné podobě, také vedení 

elektrické energie a plynofikace. Dřívější zařizovací předměty budou nahrazeny novými a 

dojde k provedení nových přípojek z důvodu změny místností a dispozice. 

 

Okenní a dveřní otvory 

V celém domě dojde k výměně stávajících okenních i dveřních otvorů. V objektu budou 

použita dřevěná EURO okna o rozměrech 800/800 mm, 800/1200 mm, 1200/1200 mm, 

1500/1200 mm a 1800/1500 mm. Dveřní otvory budou vyplněny ve všech místnostech 

jednokřídlovými dveřmi SAPELI různých druhů. Velikost dveřních otvorů bude 600/1970 

mm a 800/1970 mm. 

 

Povrchové úpravy 

Nanesení nových vnitřních omítek bude provedeno v celém objektu nebo následně dle 

potřeby. Bude se jednat o štukovou vápenocementovou omítku, která bude následně 

opatřenou nátěrem PRIMALEX. Stěny WC a koupelny budou opatřeny keramickým 

obkladem do výšky 1,5m. V koupelně bude použit stejný obklad jako na WC s tím 

rozdílem, že stěny budou obloženy do úrovně stropních konstrukcí. Keramický obklad 
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bude použit i v kuchyni mezi deskou a poličkami kuchyňské linky. Vnější omítky budou 

tvořeny také štukovou vápenocementovou omítkou, jež bude obsahovat perlit (kuličky 

polystyrenu). Sokl proveden do výšky 300 mm nad terén bude v hnědém odstínu 

z kabřincových pásků. Ostatní plochy v barvě bílé. Štít domu (boční pohled) bude opatřen 

dřevěným obkladem v hnědé barvě.  

 Povrchové úpravy podlah budou provedeny jako dvojité plovoucí podlahy a 

keramické dlažby v barvě dle druhu místnosti. Podlaha sklepního prostoru bude provedena 

jako betonová mazanina. V obytných místnostech, tedy v obývacím pokoji, ložnici a v 

místnosti ve 2.NP bude provedena plovoucí podlaha a v místnostech ostatních keramická 

dlažba, což jsou vstup se zádveřím, chodba se schodištěm, koupelna, WC, kuchyně a spíž.  

 

Způsob výtápění 

V domku se nenachází přímo kotelna, ale sklepní prostor, kde je prostor pro umístění kotle 

prostor a jeho následnou obsluhu. V návrhu rekonstrukce se už nepočítá s kotlem na pevná 

paliva, která byly dříve používány. Vytápění bude provedeno pomocí kotle na plynná 

paliva. Komínové těleso již tedy neslouží pro samotné vytápění, ale jen na odvod spalin. 

Komínový průduch bude vyčištěn a sopouch zazděn. 

 

Orientační propočet jedné bytové jednotky 

Rozpočet samotného rodinného domu bude vytvořen pomocí položkového rozpočtu 

(agregované položky), ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

 

e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných 

obecných požadavků na výstavbu 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích 

vyhlášek, zejména vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 
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technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Rozsah a obsah 

projektové dokumentace je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 

f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Tyto průzkumy budou k vyhotovení záměru potřebné, ovšem nejsou součástí této práce. 

 

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 
a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Před zhotovením projektu bylo provedeno místní šetření, rovněž pak polohopisné a 

výškopisné měření. Pro účely zpracování projektové dokumentace byl zajištěn katastrální 

snímek stávajícího pozemku v území obce Horní Suchá. Výškově je +/- 0,000 rodinného 

dvojdomku vztažena k čisté podlaze 1.NP objektu. 

 

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených 

výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo 

nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo 

památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany 

Stavba nezasahuje do chráněných území, nedotýká se památných stromů, nezasahuje do 

pozemků určených k plnění funkcí lesa. Ochrana kulturních památek není dotčena, stavba 

nezasahuje do památkově chráněných území a jejich ochranných pásem. 

 

c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Asanace a bourací práce jsou součástí projektu, viz. odstavec 1.d. Speciální požadavky na 

kácení porostů nejsou určeny. 
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d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k 

plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné 

nebo trvalé 

Pro stavbu nebudou provedeny zábory. 

 

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek 

koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných 

přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a 

odvodnění stavebního pozemku 

Před zahájením stavby budou odsouhlasena přípojná místa elektrické energie a zdroje vody 

pro stavbu. Příjezd na pozemky bude možný z ulice Kurkovec, Na Kempce, Pensijní, 

Červená, Poslední, Prádelní, Jižní a Firlovka. 
 

f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 

Předpokládá se odvoz zeminy ze staveniště. Část zeminy bude rozvrstvena do plochy pro 

následující povrchové úpravy. Úpravy na pozemcích spočívají v provedení přístupových 

ploch k domkům, zatravnění a výsadba stromů a keřů. Ozelenění ploch, které jsou určené 

pro relaxaci, bude provedeno zatravněním, výsadbou stromů a keřů.  
 

 

3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a 

technologii 
a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

b) předpokládané kapacity provozu a výroby 

c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

 vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných 

 provozů 

d) návrh řešení dopravy v klidu 

e) odhad potřeby materiálů, surovin 

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

 splaškových a dešťových vod 

g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu 
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h) řešení ochrany ovzduší 

i) řešení ochrany proti hluku 

j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Není součástí projektu, nejedná se o výrobní objekt. 
 

 

4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního 

řešení a způsobu využití stavby: 

 

1. řešení odstupných vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Budovy nebudou ohroženy šířením požáru díky vzájemné bezpečné vzdálenosti. Pokud by 

k požáru došlo, ohroženy budou vzájemně pouze dvojdomky, ovšem při rekonstrukci 

budou použity materiály a technologie, které vzniku požáru zamezí. 

 

2. řešení evakuace osob a zvířat 

K evakuaci osob slouží vstupní dveře objektu. Únikové cesty odpovídají požadavkům 

ČSN. 

 

3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 

Zdrojem požární vody jsou hydranty, které se nacházejí na pozemcích. 

 

4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

Pro každou bytovou jednotku doporučuji jeden hasicí přístroj. 

 

5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

Nástupní plocha není požadována. Přístupové komunikace k objektům jsou dostatečně 

široké a vedou přímo k objektům. 

 

6. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují 

požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 

Není součástí projektu. 
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5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
Není součástí projektu, nejedná se o provozní objekt. 
 

6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace (Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a 

přístupnosti pohybově a zrakově postižených.) 

Přístupové komunikace k jednotlivým objektům budou přizpůsobeny bezbariérovému 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro tyto osoby 

bude proveden i bezbariérový přístup na pozemky domů a vyhrazená parkovací stání. Pro 

případ obyvatel domku se sníženou schopností pohybu jim bude přístup umožněn 

stavebními úpravami, např. rampou ke dveřím domu a následné vnitřní úpravy. 

 

7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní 

prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních 

účinků 

Regenerace území nemá výrazný vliv na životní prostředí. Zvýšená hladina např. 

výfukových plynů do ovzduší bude pouze po dobu výstavby díky těžké technice. 

Projektová dokumentace neřeší způsob jeho ochrany. 

 

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Samotné území nemá podstatný negativní vliv na životní prostředí. Odstranění 

zatravněných ploch bude kompenzováno novou výsadbou a zatravněním. Při regeneraci 

dojde ke zhoršení životního prostředí na staveništi. Jedná se především o vliv hluku a 

výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost 

související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. tak, 

aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku. 

Dopravní a těžební stroje musí být udržovány v řádném technickém stavu, aby 

nedocházelo k úkapům ropných produktů. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 

měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do 

původního stavu.  
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c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby 

Výstavba objektu nevyžaduje vyhlášení nových ochranných a bezpečnostních pásem. 

Ochranná pásma inženýrských sítí budou dle obecně závazných předpisů. 

 

8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
a) povodně – úroveň podlaží je nad úrovní nejvyšší hladiny záplav 

b) sesuvy půdy – lokalita není ohrožena svahovými pohyby 

c) poddolování – lokalita se nachází v poddolovaném území 

d) seizmicita – území se nachází mimo seizmicky aktivním území 

e) radon – v území neproniká radon z podloží 

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 

 stavby – neřeší se  

 

9. Civilní ochrana 
a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

 obyvatelstva 

b) řešení zásad prevence závažných havárií 

c) zóny havarijního plánování 

Neřeší se 

 

SWOT analýza - návrh č. 1 

Přednosti = Silné stránky 

• návrh ponechává dřívější dispozici obytných místností  

• úprava dispozice umožňuje větší kuchyni s jídelnou a oddělení sociálního 

zařízení od obytné části 

• nové okenní otvory více prosvětlují objekt  

• změna dispozice ve 2.NP umožní větší prostor obyvatelům a více možností  
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Nedostatky = Slabé stránky 

• nedojde k výrazné změně objektu 

 

Příležitosti 

• příliv movitějších vrstev nebo mladých rodin do obce 

• v případě provedené změny dispozice možnost kvalitnějšího bydlení nebo 

prodeje za výrazně vyšší cenu než původní domek 

 

Hrozby 

• neochota investovat do změn z hlediska RPG 

• v případě rodiny o více než čtyřech členech by tento byt nebyl dostačující 

 

 

Urbanistický návrh řešeného území - návrh č. 2 
 

1. Popis stavby 
a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Území bylo vybráno, jelikož je zapotřebí provést celkovou regeneraci, nejen zatravněných 

nevyužívaných ploch, ale také stávajících dvojdomků. Úpravou se zvýší kvalita bydlení a 

možný nárůst nových obyvatel.  

 

b) zhodnocení staveniště 

Projektová dokumentace řeší regeneraci území rodinných dvojdomků „Nad Tratí“ a „Pod 

Tratí“ v Horní Suché. Staveniště je umístěno na pozemcích parc. č. 1254 – 1400 v kat. 

území Horní Suchá, okres Karviná, kód katastrálního území: 644404. Staveniště je 

přístupné z místní komunikace, vedené v kat. území Horní Suchá. Jako zařízení staveniště 

budou sloužit přilehlé zahrady rodinných domků, které jsou přístupné z přilehlých ulic. 

Regenerace se nenachází v památkové zóně a na pozemcích nebyl proveden stavebně 

historický průzkum. 
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c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

V návrhu druhé varianty řešení jsem částečně ponechala dispozici původního řešení 

objektu, ale zároveň jsem vytvořila přístavbou novou dispozici a částečné rozšíření 

prostoru pro bydlení a vyšší komfort obyvatel. V tomto případě řeším regeneraci území a s 

ním i následnou rekonstrukci objektů výraznější změnou a zároveň jiným uspořádáním. 

 Užitková plocha jednoho bytu 119 m2,  rozloha pozemku je od 68 m2 až 5664 m2. 

 Návrh částečně ponechává původní dispozici domu, ale změna je dost výrazná. 

Druhá varianta bude finančně nákladnější, nicméně ponechá historii a zároveň pozvedne 

úroveň a kvalitu bydlení. V jednotlivých odstavcích popíši novou dispozici domu, stavební 

změny objektu v podobě bouracích prací i nově zbudovaných konstrukcí. Vypíši jednotlivé 

parametry a vlastnosti materiálu.  

 V druhém návrhu dojde opět jako v návrhu prvním v levé části území k ponechání 

stávající zástavby v severní části vymezené ulicemi Kurkovec a částečně i v jižní části 

vymezené ulici Pensijní. V severní části jsem pak odstranila mezi domky stávající 

komunikaci, čímž dojde ke zrušení ulice, která vedla napříč zástavbou a tím došlo ke 

zvětšení zahrad a více místa pro zeleň místních obyvatel.  

V jižní a středové části dojde k vybudování zelené plochy s chodníky, lavičkami, 

odpočinkovými plochami a dětskými prvky. V již zmíněné jižní části jsem dále navrhla park 

se zelení, chodníky, lavičkami pro posezení a altánem. Kde se lidé budou moci setkávat a 

odpočinout si. Altán bude mít zděnou konstrukci, bude opatřen krbem pro možnost grilování. 

Střecha bude stanová s mírným sklonem. Altán bude opatřen lavičkami a stoly pro posezení. 

Po okrajích parku budou vybudována parkovací místa pro možnost parkování obyvatel i 

návštěvníků kolonie.  

Ve středové části ulice Jižní dojde k výstavbě na volné ploše čtyř nových rodinných domků, 

které budou provedeny dle vybraného návrhu rekonstrukce V severní části budou 

vybudována taktéž parkovací místa a nové dvojdomky, celkem čtyři. V tomto návrhu bude 

poté celkem 8 nových rodinných domků. 

Ve středové části území bude vybudována plocha se zelení, lavičkami a plochami s dětskými 

prolézačkami a prvky. Tyto jednotlivé zóny jsou propojeny a tím tvoří relaxační celek. Celá 

zóna bude zatravněna a doplněna o keřovou a vzrostlou stromovou zeleň.  
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V pravé části území zůstane zástavba bez změny a to ve východní části, která je vymezena 

ulicemi Prádelní, Pensijní a Firlovka. 

V celém území dojde k novému vybudování komunikací, kdy původní nevyhovující 

komunikace budou odstraněny. Nové komunikace budou sloužit jak pro chůzi, tak i jízdu a 

celé území bude upraveno pomocí dopravního značení na jednosměrné ulice s potřebnou 

rychlostí. Celé území tedy bude provedeno jako obytná zóna. Samozřejmě budou vyřešeny i 

plochy z hlediska potřeb občanů se sníženou schopností pohybu.  

Celkově bude území doplněno o více zeleně a to jak keřové, tak i vzrostlé stromové. 

V návrhu nemohu ovlivnit zeleň a úpravu na pozemcích obyvatel, ale jelikož se jedná skoro 

na celém území o pronájem domků, je možné, že i toto bude nadále v řešení.          

 
 

d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 

technologického a provozního) 

V návrhu č. 2 jsem se rozhodla částečně změnit dispozici bytu a navíc pomocí přístavby 

rozšířit byt a zvýšit tím tak komfort a kvalitu bydlení. Opět dochází k oddělení sociálního 

zařízení od části obytné a kuchyně s jídelnou. Půdorys sklepního prostrou i 1.NP se 

pozmění přístavbou, půdorys 2.NP zůstal nepozměněn. V 1.NP zůstaly nezměněné obytné 

místnosti, tedy ložnice a obývací pokoj. Změna dispozice a zvětšením prostoru začala 

kuchyní, kde se prostor zvětšil na celou délku původní kuchyně se spíží. V místě 

původního zádveří vznikla spíž s chodbou, z níž se jde na WC a do koupelny. Vstup se 

zádveřím je oddělen dveřmi z chodby, kde docílím zároveň i pomocí dostatečné izolace 

oddělením studené a teplé části objektu. 

 

 Ve 2.NP (původně půdní prostor) bude vytvořen velký pokoj a v místě komínového 

tělesa budou provedeny oboustranně vestavěné šatny. Pokoj bude osvětlen jednak 

původním okenním prostorem, kde došlo k jeho zvětšení a zároveň i nově vyzděným 

vikýřem, který objekt ozvláštní, výrazně osvětlí a pomůže pozvednout architektonickou 

hodnotu.  

 

 Minimální rozměry místností, které musí vyhovovat požadavkům hygienickým, 

bezpečnostním, ekonomickým a estetickým stanovuje nauka o budovách. Ty mohou mít 

různý účel, typologie staveb. Zabývá se funkčními a provozními problémy budov a jejich 
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jednotlivých prostorů. Podle funkce a provozu stavby odvozuje plošné a objemové 

požadavky na místnosti, vytváří spojitost mezi vnitřním provozem a vyjadřuje vztahy 

budov k nejbližšímu okolí. Nejdůležitějším znakem typologie staveb je vytváření staveb 

pomocí lidského měřítka, neboli prostřednictvím jeho prostorových nároků. Detailně 

popisuje lidského jedince ve všech pozicích, kterých může dosáhnout a podle nich vytváří 

rozměrové konstanty, jež se používají při výstavbě budov. 

 

 Mou snahou je vytvořit dispozici tak, aby vznikly místnosti o rozměrech, které jsou 

z typologických hledisek dostatečné.  

 

Tab. 2  Srovnání minimálních a navržených ploch místností v návrhu č. 2 

Místnost Min. plocha [ m² ] Min. objem [ m³ ] 
Provedená plocha 

místnosti [ m² ] 

Kuchyně se stolováním (se 
třemi obytnými místnostmi) 

12 - 
12,60 

Ložnice se 2 lůžky 12 30 60,80 

 

Bourací práce 

V 1.NP u svislých konstrukcí dojde v místě zádveří k celkovému zrušení nosné stěny i 

samotného prostoru. Místo něj bude k původní nosné zdi přistavěn nový prostor, jenž 

bude obsahovat chodbu se zádveřím a místnosti se sociálním zařízením. V prostoru 

kuchyně dojde ke zbourání příčky, která oddělovala kuchyni a místnost koupelny. Uvolní 

se tak prostor a kuchyně se zvětší.  

Ve 2.NP dojde k odstranění stěny oddělující pokoj od půdního prostru a zároveň 

ohraničující komínové těleso. Boční stěny a strop místnosti budou zpevněny dřevěným 

trámem. 

 

Zemní práce a základové konstrukce 

Zemní práce jsou tvořeny skrývkou ornice v místě přístavby zasahující do hloubky 300 

mm. Skrývka zůstává na pozemku. Hloubka rýh pro základy nové části budovy je 1100 

mm. Volný prostor vzniklý stavbou podezdívky je vyplněn zeminou ze základových rýh a 

zhutněn na 0,15MPa. 
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V návrhu dojde k výstavbě nových nosných konstrukcí a příček. Základové konstrukce 

nových nosných stěn budou napojeny na stávající základové konstrukce a dostatečně 

zaizolovány proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Základové pásy jsou stavěny z prostého 

betonu prokládaného lomovým kamenem do výšky terénu. 

 

Svislé konstrukce 

Nové svislé konstrukce vnější i vnitřní se u druhého návrhu vyskytují. Jsou to konstrukce 

přístavby, která bude provedena pro 1. NP jako zděná tvárnicemi YTONG v tloušťce 300 

mm pro obvodové zdivo a příčkami, které oddělují jednotlivé místnosti z téhož 

tvárnicového zdiva v tloušťce 100 a 200 mm.  

 

Vodorovné konstrukce 

Ke změnám ve vodorovných konstrukcích dojde pouze v místě přístavby a to vybudování 

nového stropu, který bude proveden deskami Hurdis CSD 2 s kosými čely 120/25.   

Krov 

Hlavní nosnou konstrukci krovu tvoří pozednice, vaznice, která prochází přes celou délku 

domu a krokve, jež podpírají střešní plášť. I zde je použita dřevěná materiálová báze 

konstrukce. Vaznice je uložena ve vzdálenostech maximálně 4 až 4,5 m na obvodové zdi, 

nosné 300 mm, střední vaznici a pásku. Vaznice, jež prostupují přes centrální část domu, 

jsou vedeny ve směru hřebenu střechy, tím pádem kleštiny, které nesou v těchto místech 

podhled, jsou kolmé na tyto vaznice. Nově bude vyzděn i vikýř, který umožní zvětšení a 

prosvětlení střešního prostoru. Střešní krytina i vikýř jsou provedeny a položeny z 

hladkých plechových desek pozinkovaných s nátěrem. 

Technické zařízení budovy 

Veškerá vnitřní potrubí, tedy odpadní a vodovodní jsou v nezměněné podobě, také vedení 

elektrické energie a plynofikace. Dřívější zařizovací předměty budou nahrazeny novými a 

dojde k provedení nových přípojek z důvodu přístavby, změny místností a dispozice. 
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Okenní a dveřní otvory 

V celém domě dojde k výměně stávajících okenních i dveřních otvorů. V objektu budou 

použita dřevěná EURO okna o rozměrech 800/800 mm, 800/1200 mm, 1200/1200 mm, 

1500/1200 mm a 1800/1500 mm. Dveřní otvory budou vyplněny ve všech místnostech 

jednokřídlovými dveřmi SAPELI různých druhů. Velikost dveřních otvorů bude 600/1970 

mm a 800/1970 mm. 

 

Povrchové úpravy 

Nanesení nových vnitřních omítek bude provedeno v celém objektu nebo následně dle 

potřeby. Bude se jednat o štukovou vápenocementovou omítku, která bude následně 

opatřenou nátěrem PRIMALEX. Stěny WC a koupelny budou opatřeny keramickým 

obkladem do výšky 1,5m. V koupelně bude použit stejný obklad jako na WC s tím 

rozdílem, že stěny budou obloženy do úrovně stropních konstrukcí. Keramický obklad 

bude použit i v kuchyni mezi deskou a poličkami kuchyňské linky. Vnější omítky budou 

tvořeny také štukovou vápenocementovou omítkou, jež bude obsahovat perlit (kuličky 

polystyrenu). Sokl proveden do výšky 300 mm nad terén bude v hnědém odstínu 

z kabřincových pásků. Ostatní plochy v barvě bílé. 

 Povrchové úpravy podlah budou provedeny jako dvojité plovoucí podlahy a 

keramické dlažby v barvě dle druhu místnosti. Podlaha sklepního prostoru bude provedena 

jako betonová mazanina. V obytných místnostech, tedy v obývacím pokoji, ložnici a v 

místnosti ve 2.NP bude provedena plovoucí podlaha a v místnostech ostatních keramická 

dlažba, což jsou vstup se zádveřím, chodba se schodištěm, koupelna, WC, kuchyně a spíž.  

 

Způsob výtápění 

V domku se nenachází přímo kotelna, ale sklepní prostor, kde je prostor pro umístění kotle 

prostor a jeho následnou obsluhu. V návrhu rekonstrukce se už nepočítá s kotlem na pevná 

paliva, která byla dříve používána. Vytápění bude provedeno pomocí kotle na plynná 

paliva. Komínové těleso již tedy neslouží pro samotné vytápění, ale jen na odvod spalin. 

Komínový průduch bude vyčištěn a sopouch zazděn. 
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Orientační propočet jedné bytové jednotky 

Rozpočet samotného rodinného domu bude vytvořen pomocí položkového rozpočtu 

(agregované položky), ceny jsou uvedeny včetně DPH a to v kapitole č. 6 – Vyhodnocení 

ekonomické náročnosti. 

 

e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných 

obecných požadavků na výstavbu 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích 

vyhlášek, zejména vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Rozsah a obsah 

projektové dokumentace je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 

f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Tyto průzkumy budou k vyhotovení záměru potřebné, ovšem nejsou součástí této práce. 

 

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 
a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Před zhotovením projektu bylo provedeno místní šetření, rovněž pak polohopisné a 

výškopisné měření. Pro účely zpracování projektové dokumentace byl zajištěn katastrální 

snímek stávajícího pozemku v území obce Horní Suchá. Výškově je +/- 0,000 rodinného 

dvojdomku vztažena k čisté podlaze 1.NP objektu. 
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b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených 

výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo 

nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo 

památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany 

Stavba nezasahuje do chráněných území, nedotýká se památných stromů, nezasahuje do 

pozemků určených k plnění funkcí lesa. Ochrana kulturních památek není dotčena, stavba 

nezasahuje do památkově chráněných území a jejich ochranných pásem. 

 

c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Asanace a bourací práce jsou součástí projektu, viz. odstavec 1.d. Speciální požadavky na 

kácení porostů nejsou určeny. 
 

d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k 

plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné 

nebo trvalé 

Pro stavbu nebudou provedeny zábory. 

 

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek 

koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných 

přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a 

odvodnění stavebního pozemku 

Před zahájením stavby budou odsouhlasena přípojná místa elektrické energie a zdroje vody 

pro stavbu. Příjezd na pozemky bude možný z ulice Kurkovec, Na Kempce, Pensijní, 

Červená, Poslední, Prádelní, Jižní a Firlovka. 
 

f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 

Předpokládá se odvoz zeminy ze staveniště. Část zeminy bude rozvrstvena do plochy pro 

následující povrchové úpravy. Úpravy na pozemcích spočívají v provedení přístupových 

ploch k domkům, zatravnění a výsadba stromů a keřů. Ozelenění ploch, které jsou určené 

pro relaxaci, bude provedeno zatravněním, výsadbou stromů a keřů.  
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3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a 

technologii 
a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

b) předpokládané kapacity provozu a výroby 

c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

 vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných 

 provozů 

d) návrh řešení dopravy v klidu 

e) odhad potřeby materiálů, surovin 

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

 splaškových a dešťových vod 

g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

h) řešení ochrany ovzduší 

i) řešení ochrany proti hluku 

j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Není součástí projektu, nejedná se o výrobní objekt. 
 

 

4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního 

řešení a způsobu využití stavby: 

 

1. řešení odstupných vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Budovy nebudou ohroženy šířením požáru díky vzájemné bezpečné vzdálenosti. Pokud by 

k požáru došlo, ohroženy budou vzájemně pouze dvojdomky, ovšem při rekonstrukci 

budou použity materiály a technologie, které vzniku požáru zamezí. 

 

2. řešení evakuace osob a zvířat 

K evakuaci osob slouží vstupní dveře objektu. Únikové cesty odpovídají požadavkům 

ČSN. 
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3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 

Zdrojem požární vody jsou hydranty, které se nacházejí na pozemcích. 

 

4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

Pro každou bytovou jednotku doporučuji jeden hasicí přístroj. 

 

5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

Nástupní plocha není požadována. Přístupové komunikace k objektům jsou dostatečně 

široké a vedou přímo k objektům. 

 

6. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují 

požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 

Není součástí projektu. 

 

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
Není součástí projektu, nejedná se o provozní objekt. 
 

6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace (Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a 

přístupnosti pohybově a zrakově postižených.) 

Přístupové komunikace k jednotlivým objektům budou přizpůsobeny bezbariérovému 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro tyto osoby 

bude proveden i bezbariérový přístup na pozemky domů a vyhrazená parkovací stání. Pro 

případ obyvatel domku se sníženou schopností pohybu jim bude přístup umožněn 

stavebními úpravami, např. rampou ke dveřím domu a následné vnitřní úpravy. 
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7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní 

prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních 

účinků 

Regenerace území nemá výrazný vliv na životní prostředí. Zvýšená hladina např. 

výfukových plynů do ovzduší bude pouze po dobu výstavby díky těžké technice. 

Projektová dokumentace neřeší způsob jeho ochrany. 

 

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Samotné území nemá podstatný negativní vliv na životní prostředí. Odstranění 

zatravněných ploch bude kompenzováno novou výsadbou a zatravněním. Při regeneraci 

dojde ke zhoršení životního prostředí na staveništi. Jedná se především o vliv hluku a 

výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost 

související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. tak, 

aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku. 

Dopravní a těžební stroje musí být udržovány v řádném technickém stavu, aby 

nedocházelo k úkapům ropných produktů. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 

měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do 

původního stavu.  

 

c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby 

Výstavba objektu nevyžaduje vyhlášení nových ochranných a bezpečnostních pásem. 

Ochranná pásma inženýrských sítí budou dle obecně závazných předpisů. 

 

8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
a) povodně – úroveň podlaží je nad úrovní nejvyšší hladiny záplav 

b) sesuvy půdy – lokalita není ohrožena svahovými pohyby 

c) poddolování – lokalita se nachází v poddolovaném území 

d) seizmicita – území se nachází mimo seizmicky aktivním území 

e) radon – v území neproniká radon z podloží 
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f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 

 stavby – neřeší se  

 

9. Civilní ochrana 
a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

 obyvatelstva 

b) řešení zásad prevence závažných havárií 

c) zóny havarijního plánování 

 Neřeší se. 

 

SWOT analýza - návrh č. 2 

Přednosti = Silné stránky 

• návrh ponechává dřívější dispozici obytných místností  

• přístavba k původnímu objektu zajistí větší pohodlí a komfort obyvatel 

• úprava dispozice umožňuje větší kuchyni s jídelnou a oddělení sociálního 

zařízení od obytné části s přesunem do nové přístavby 

• nové okenní otvory více prosvětlují objekt 

• stejně tak i vyzdění nového vikýře v 2. NP   

• změna dispozice ve 2.NP umožní větší prostor obyvatelům a více možností  

 

Nedostatky = Slabé stránky 

• dojde k výraznější změně objektu 

 

Příležitosti 

• příliv movitějších vrstev nebo mladých rodin do obce 

• v případě provedené změny dispozice a přístavby možnost kvalitnějšího 

bydlení nebo prodeje za výrazně vyšší cenu než původní domek 

 

Hrozby 

• neochota investovat do změn z hlediska RPG 

• v případě rodiny o více než čtyřech členech by tento byt nebyl dostačující 
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5.2 Výběr jedné ze dvou variant a jejich srovnání 
Nyní je potřeba dle zadání diplomové práce vybrat jednu z variant urbanistického návrhu a 

dále ji podrobně rozpracovat. K výběru jsem přistoupila způsobem srovnání jednotlivých 

návrhů a to z různých hledisek. Samotné návrhy měly skoro stejné podmínky při 

urbanistické tvorbě, liší se hlavně rozsahem nové výstavby a rekonstrukcí domků. V první 

variantě je nová výstavba rozsáhlejší, ovšem rekonstrukce jednodušší a méně nákladná. 

Také návrh zelených relaxačních odpočinkových ploch s dětskými prvky je menší. 

Relaxační plochy nejsou vzájemně propojené, jsou od sebe oddělené. V druhé variantě je 

výstavba méně rozsáhlá, ale rekonstrukce složitější, nákladnější a zároveň komfortnější. 

Také zelené relaxační odpočinkové plochy s dětskými prvky jsou větší, a co je důležité, 

tyto plochy jsou propojené, tudíž vytváří jednotnou zónu v řešeném území. Pro mě celkově 

je druhá varianta na pohled příjemnější a praktičtější v řešení. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla podrobně vypracovat druhou variantu návrhu. Jednak lidem poskytne pohodlné 

bydlení, ať už v rekonstruovaném nebo nově vystavěném domku. Také více zeleně v nové 

úpravě napojené na okolní zástavbu bude příjemně působit na okolí i životní prostředí. 

Dostatečně velké vyžití pro děti je přínosem a i možnost posezení v altánu s výhledem na 

krajinu a okolí. Zadání diplomové práce svým řešením splňují obě varianty. 

 

5.3 Technická infrastruktura 

Nový návrh technické infrastruktury, tedy vodovodu, plynovodu, kanalizace a elektro 

kabelů bude proveden pro druhou variantu urbanistického návrhu. Stávající sítě, které jsou 

v tuto chvíli v území položeny, včetně ochranných pásem jsou dimenzovány pro případnou 

další výstavbu. Proto pro nové dvojdomky budou dostačující, co se týká kapacity. Nově 

budou provedeny pouze přípojky těchto kabelů k jednotlivým novým domkům, dle návrhu 

a výpočtu. Grafické znázornění viz. výkresy sítí. Zda dané sítě skutečně vyhoví, je 

uvedeno v následujících výpočtech v příloze č. 3 – Výpočet technické infrastruktury 

diplomové práce. 

 Nově bude v území navržena dešťová kanalizace, díky které bude zavlažována část 

území zeleně. Voda, bude stékat z komunikace, ze střechy altánu a plochy parkovacích 

míst do otevřeného rigolu, kde bude odváděna do retenční nádrže a z ní následně do 

vsakovacího objektu, kde bude voda udržována pro následnou závlahu. Detailně je 
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kanalizace vykreslena ve výkrese sítí. Detail rozkreslení dešťové kanalizace bude uveden 

v příloze č. 4 – Detail dešťové kanalizace diplomové práce. Pomocí webového portálu 

http://www.glynwed.cz a použitého kalkulátoru na těchto stránkách jsem vypočítala, jaký 

bude další postup pro nakládání s vodou a jak velký bude objem jednotlivých nádrží, což je 

uvedeno v příloze č. 3 – Výpočet technické infrastruktury diplomové práce. Výsledkem je 

pak soupis potřebného materiálu a následné ekonomické vyhodnocení v příloze č. 7 – 

Vyhodnocení ekonomické náročnosti diplomové práce.  

 

Tab.3 Soupis materiálu 

Druh položky Množství 

Akumulační nádrž Columbus 6500L sada 1 ks 

Filtrační koš 1 ks 

Čerpadlo DROWN 1 ks 

Vsakovací blok Garantia 118 ks 

Odvětrávací nástavec 1 ks 

Spojovací prvky vsakovacího bloku 47 balení 

Geotextilie 435 m2 

 

 

5.4 Dopravní řešení, parkovací místa, úprava komunikace 
V návrhu nového dopravního řešení v celém území dojde k novému vybudování komunikací, 

kdy původní nevyhovující komunikace budou odstraněny. Ty v tuto chvíli slouží pro chůzi a 

jízdu automobilů zároveň. Nové komunikace budou sloužit rovněž jak pro chůzi, tak i jízdu a 

celé území bude upraveno pomocí dopravního značení na jednosměrné ulice s potřebnou 

rychlostí. To poslouží jednak pro lepší orientaci v území, přehlednost a bezpečnost 

v řešeném území. Samozřejmě všechny plochy budou vyřešeny i z hlediska potřeb občanů se 

sníženou schopností pohybu. Těmto osobám budou přizpůsobena i parkovací místa, která 

budou nově vybudována na třech místech v řešeném území. Sloužit budou jednak 

obyvatelům, tak také i návštěvníkům kolonie. Díky parkovacím místům se zamezí stání 

automobilů u pozemků jednotlivých obyvatel, jak tomu je v tuto chvíli.  

 

http://www.glynwed.cz
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5.5 Mobiliář 
Řešené území je vhodně doplněno o mobiliář. Jedná se o prvky, jako jsou lavičky k sezení 

a odpadkové koše. Odpadkové koše jsou vhodně umístěny tam, kde se předpokládá pohyb 

a posezení osob. Lavičky k sezení jsou umístěny v relaxační zóně u zeleně, chodníků a 

samozřejmě u dětských prvků. Prvky mobiliáře v řešeném území jsou umístěny tak, aby 

plynule zapadaly do vytvořené relaxační zóny, nepřekážely lidem, byly plně funkční a 

v dostatečném počtu kdykoli k dispozici. 

Nakládání s tuhými odpady je v území vyřešeno. Jednak odpadkovými koši a také 

plastovými kontejnery o objemu 1100 litrů. U objektů domků je nákladní s odpady 

vyřešeno tak, že obyvatelé budou mít popelnice na chodníku před hranici pozemků a 

technické služby jim popelnice vyprázdní. V řešeném území se počítá s tříděním odpadu. 

Mobiliář je doplněn i o prvky dětského hřiště. Jsou přizpůsobeny potřebám a chybějícím 

prvkům území. Výpis použitého mobiliáře je uveden v příloze č. 5 - Výpis mobiliáře 

diplomové práce.  

 

5.6 Návrh zeleně 
V řešeném území je zeleně dostatek, jedná se ovšem o vzrostlou zeleň, na pozemcích 

obyvatel, kterou si oni dle svého vkusu na pozemcích zasadili. Další zeleň, která lemuje 

okolí území je taková, kterou sem zavál vítr. Jedná se o různé druhy. Tato zeleň bude na 

okrajích území ponechána. Nová zeleň v relaxační zóně se skládá z okrasných dřevin 

listnatých i jehličnatých. Z hlediska vzrůstu zde jsou zařazeny jak stromy, tak i keře, vždy s 

ohledem na okolní prostředí. V některých místech řešeného území se kumuluje větší počet 

okrasných dřevin. Stromy zasazené v blízkosti laviček zase vytváří stín a chládek v letních 

měsících. Urostlé stromy se nesmí sázet v blízkosti inženýrských sítí, z důvodu rizika 

jejich poškození kořeny. 

Návrh zeleně na samotných pozemcích záleží na jednotlivém majiteli a nedá se ovlivnit, 

nicméně i toto mohu svým návrhem ovlivnit a určité vhodné dřeviny na pozemcích 

doporučit k výsadbě. Výpis použité zeleně je uveden v příloze č. 6 - Výpis zeleně 

diplomové práce. 
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6. Vyhodnocení ekonomické náročnosti 
 
Vyhodnocení ekonomické náročnosti 2. varianty urbanistického návrhu je zpracováno 

formou ekonomického propočtu. Ve všech hodnotách jednotlivých nákladů už je započtena 

daň přidané hodnoty (DPH). 

Orientační rozpočet je proveden na základě orientačních cen dle rozpočtových ukazatelů a 

ceníků UUR. 

6.1 Propočet nákladů na pozemky 

 
V současné době je ve správě obce Horní Suchá cca 5 % pozemků v řešeném území. 

Ostatní pozemky a plochy jsou ve vlastnictví RPG Ostrava. Pouze jeden pozemek se 

zahradou a s jednou zástavbou je v osobním vlastnictví místních obyvatel. 

Do nákladů je tedy započteno zbývajících 95% pozemků z řešeného území. Pokud by tedy 

obec záměr realizovala, je zapotřebí tyto pozemky a plochy dostat zpět do svého 

vlastnictví, nebo se případně dohodnout s RPG Ostrava o budoucím spolufinancování. 

Z tohoto důvodu jsem zde započítala hodnotu pozemku pro výkup obce. Jednotková cena 

pozemku je převzata z webového portálu http://www.cenovemapy.cz/. Propočet poté 

uveden v tabulce v příloze č. 7 - Ekonomické vyhodnocení návrhu diplomové práce. 

 
 
6.2 Propočet nákladů na přípravu pozemků v řešeném území 

 
V řešeném území se nachází zatravněné nevyužívané plochy, které je třeba v některých 

místech odstranit. Měrná jednotka plochy a jednotlivých kusů je převzata z webového 

portálu http://www.uur.cz/. Propočet poté uveden v tabulce v příloze č. 7 - Ekonomické 

vyhodnocení návrhu diplomové práce. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cenovemapy.cz/
http://www.uur.cz/
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6.3 Propočet nákladů na jednotlivé stavební objekty 

 
6.3.1 Budovy pro bydlení 

Jednotková cena obestavěného prostoru je převzata z webového portálu 

http://www.stavebnistandardy.cz/. Propočet poté uveden v tabulce v příloze č. 7 - 

Ekonomické vyhodnocení návrhu diplomové práce. 

 

V řešeném území se nachází 8 rodinných dvojdomků: 

8 dvojdomků x 9 470 790 Kč = 75 766 320 Kč 

 

Ocenění rekonstrukcí objektu není v rozpočtu započítáno, jelikož je zapotřebí posouzení 

odborníků a provedení průzkumů, jak velká část objektu se bude rekonstruovat a v jakém 

rozsahu. Tento průzkum a následné rozhodnutí není součástí diplomové práce. 

 

6.3.2 Stavební objekty rekreace 

Objektem rekreace je v tomto případě altán, který bude mít zděnou konstrukci. Bude 

opatřen krbem pro možnost grilování. Střecha stanová s mírným sklonem. Jednotková cena 

obestavěného prostoru je převzata z webového portálu http://www.stavebnistandardy.cz/. 

Propočet poté uveden v tabulce v příloze č. 7 - Ekonomické vyhodnocení návrhu 

diplomové práce. 

 

6.4 Propočet nákladů na komunikace 

 
6.4.1 Silniční komunikace 

Jedná se o plochy původních komunikací, které budou odstraněny a zároveň vytvořeny 

nové komunikace, které budou sloužit jednak pro provoz automobilů, tak i pro chůzi. 

Plochy komunikací jsou živičné, tloušťka komunikací je 42 cm. Do ceny jsou započítány i 

zemní práce, obrubníky a vodící proužky. Nejsou zde započítány přiléhající parkovací 

plochy, ani plochy stávajících komunikací. Jednotková cena plochy je převzata z 

webového portálu http://www.uur.cz/. Propočet poté uveden v tabulce v příloze č. 7 - 

Ekonomické vyhodnocení návrhu diplomové práce. 
   

 

http://www.stavebnistandardy.cz/
http://www.stavebnistandardy.cz/
http://www.uur.cz/
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6.4.2 Statická doprava  

Zde jsou zahrnuta parkoviště dlážděná zámkovou dlažbou. Dlážděné konstrukce mají 

tloušťku 27 cm. Do ceny jsou započítány i zemní práce, obrubníky a vodící proužky. 

Jednotková cena plochy je převzata z webového portálu http://www.uur.cz/. Propočet poté 

uveden v tabulce v příloze č. 7 - Ekonomické vyhodnocení návrhu diplomové práce. 

 
6.4.3 Pěší komunikace 

Chodníky jsou dlážděné ze zámkové dlažby, tloušťka konstrukce je 29 cm. Do této plochy 

jsou započítané všechny nově vybudované chodníky. Jednotková cena plochy je převzata z 

webového portálu http://www.uur.cz/. Propočet poté uveden v tabulce v příloze č. 7 - 

Ekonomické vyhodnocení návrhu diplomové práce. 

 
6.5 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu 
 
6.5.1 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu 

Zde jsou zahrnuty náklady na vybudování nových vodovodních, kanalizačních, 

plynovodních a elektro přípojek. Rozvody, jenž jsou v území budou vyhovovat budoucí 

výstavbě. viz výpočet příloze č. 3 diplomové práce. Jednotková cena běžného metru je 

převzata z webového portálu http://www.uur.cz/. Propočet poté uveden v tabulce v příloze 

č. 7 - Ekonomické vyhodnocení návrhu diplomové práce. 

 
6.5.2 Propočet nákladů na dešťovou kanalizaci 

Zde jsou zahrnuty náklady na vybudování nové dešťové kanalizace. Jednotková cena 

běžného metru je převzata z webového portálu http://www.uur.cz/ a 

http://www.glynwed.cz/. Propočet poté uveden v tabulce v příloze č. 7 - Ekonomické 

vyhodnocení návrhu diplomové práce. 

 
6.6 Propočet nákladů na zeleň 
 
Zde jsou zahrnuty náklady na výsadbu nových stromů a keřů. Měrná jednotka jednotlivých 

kusů je převzata z webového portálu http://www.uur.cz/. Propočet poté uveden v tabulce v 

příloze č. 7 - Ekonomické vyhodnocení návrhu diplomové práce. 

 

 

 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
http://www.glynwed.cz/
http://www.uur.cz/
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6.7 Propočet nákladů na mobiliář 
 
V této kapitole jsou zahrnuty náklady na jednotlivé prvky mobiliáře a dětských ploch. 

Ceny jednotlivých prvků jsou převzaty z webových portálů http://www.rainbowplay.cz/, 

http://www.tomovyparky.cz/. Propočet poté uveden v tabulce v příloze č. 7 - Ekonomické 

vyhodnocení návrhu diplomové práce. 

 
6.8 Celkové náklady 
 
Jedná se o součet všech dílčích nákladů, které jsou uvedeny v tabulkách, v příloze č. 7 - 

Ekonomické vyhodnocení návrhu diplomové práce. Rekonstrukce stávajících domků 

nejsou do propočtu zahrnuty. Na tyto položky je třeba použít podrobnější položkový 

rozpočet, který ovšem není součástí diplomové práce. Proto se tyto položky v propočtu 

nevyskytují. 

 
Tab. 4 Celkové náklady 

Položka dílčích nákladů Dílčí náklady 

6.1 Propočet nákladů na pozemky 12 420 000 Kč 

6.2 Propočet nákladů na přípravu pozemků v řešeném území 1 272 300  Kč 

6.3 Propočet nákladů na jednotlivé stavební objekty 76 216 320 Kč 

6.3.1 Budovy pro bydlení 75 766 320 Kč 

6.3.2 Stavební objekty rekreace 450 000 Kč 

6.4 Propočet nákladů na komunikace 36 322 700 Kč 

6.4.1 Silniční komunikace 31 725 000 Kč 

6.4.2 Statická doprava 1 704 300 Kč 

6.4.3 Pěší komunikace 2 893 400 Kč 

6.5 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu 1 248 326 Kč 

6.5.1 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu 935 889 Kč 

http://www.rainbowplay.cz/
http://www.tomovyparky.cz/
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6.5.2 Propočet nákladů na dešťovou kanalizaci 312 437 Kč 

6.6 Propočet nákladů na zeleň  1 351 913 Kč 

6.7 Propočet nákladů na mobiliář 230 622 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 129 062 181 Kč 
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7. Závěr 
 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala regenerací území hornické kolonie. Nebylo pro 

mě až tak jednoduché skloubit dohromady historické hledisko kolonie, částečně zastavěné 

území a volné zatravněné nevyužívané plochy.  

Po porovnání veškerých dostupných informací a podkladů se mi podařilo navrhnout dvě 

varianty, které jsou si vzájemně podobné, ale v důsledku odlišné. Nejprve bylo důležité 

promyslet pro každý návrh zvlášť, jak velká bude rekonstrukce či přestavba domků, další 

nová výstavba a potom následně celková regenerace samotného území. Jeden z těchto 

mých návrhů byl zpracován podrobněji, včetně nové technické, dopravní infrastruktury a 

rozpočtu. Dle mého názoru v této variantě došlo k příkladnému propojení stávající 

zástavby s novou zástavbou a včleněním zelené zóny s relaxačními prvky do stávajícího 

území, včetně návrhu městského mobiliáře a dětských hřišť s hracími prvky. Tedy 

vytvořením místa pro možnost setkávání obyvatel každého věku a jejich, případně jiných 

návštěv.  

Vytvořením návrhu došlo nejen ke zkvalitnění samotného prostředí a to množstvím zeleně, 

ale i „nového“ života v kolonii a samotného bydlení, v komfortních, účelových a vizuálně 

příjemných dvojdomcích. 

Výsledkem mého návrhu je pohled na domky, které byly původně stavěny na pár let, jako 

přechodné bydlení pro dělníky. Ovšem i v dnešní moderní době mohou poskytnout kvalitní 

bydlení s moderními prvky v historickém duchu.  

Při řešení této diplomové práce jsem se snažila respektovat její zadání, dle požadavků 

Územního plánu obce Horní Suchá a také požadavky samotného zadavatele, tedy opět 

obce. Mnou navržená varianta je jednou z mnoha možných alternativ, jak toto území 

zregenerovat. Samozřejmě každý jiný odborník může mít svůj názor či námitku pro 

zlepšení. Určitě i tímto nebo podobným způsobem by se mohly postupně zvelebit ostatní 

kolonie v obci, nebo alespoň zatím vytvořit relaxační prvky pro obyvatele s možností 

vzájemného setkávání a to nejen na jejich zahradách jak je tomu nyní.  
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Volné nezastavěné zatravněné plochy 
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Foto č 4 

Nevhodně řešená zástavba stávajícími RD, necelistvost, 
různorodost 
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Špatný současný stav komunikací, které slouží jak pro pěší, tak i 
pro vozidla 
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Tab. č. 1 – Celkový soupis vlastníků nemovitostí hornické kolonie 

Popisné číslo 
parcely Využití pozemku Vlastníci Výměra 

(m2) 

1298/2 Zastavěná plocha a nádvoří 
OÚ Horní Suchá, Sportovní 
2/3, Horní Suchá, 73535 1338 

1254 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 195 

1255 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 134 

1257 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 136 

1261 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 136 

1263 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 135 

1265 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 138 

1268 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 140 

1282 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 140 

1280 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 139 

1278 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 133 

1276 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 134 

1274 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 131 

1273 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 134 

1304 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 4451 

1281 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 140 

1279 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 134 

1277 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 137 

1275 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 154 

1272 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 132 

1271 Zastavěná plocha a nádvoří RPG Byty, s.r.o., Gregarova 138 
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2582/3, Ostrava, 701 97 

1270 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 137 

Popisné číslo 
parcely Využití pozemku Vlastníci Výměra 

(m2) 

1299 Zastavěná plocha a nádvoří 

RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 5664 

1302 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 5791 

1286 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 137 

1287 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 68 

1288 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 69 

1289 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 135 

1290 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 126 

1291 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 134 

1283 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 134 

1284 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 136 

1285 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 134 

1292/2 Ostatní plocha 
OÚ Horní Suchá, Sportovní 
2/3, Horní Suchá, 73535 203 

1297 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 4006 

1292/1 Ostatní plocha 
OÚ Horní Suchá, Sportovní 
2/3, Horní Suchá, 73535 3228 

1292/3 Ostatní plocha 
Radovan a Iva Vitošovi, Přímá 
1285/6, Horní Suchá, 735 35 1557 

1293 Zastavěná plocha a nádvoří 
Radovan a Iva Vitošovi, Přímá 
1285/6, Horní Suchá, 735 35 492 

1310 Ostatní plocha 
OÚ Horní Suchá, Sportovní 
2/3, Horní Suchá, 73535 2129 

1311 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 502 

1312 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 329 

1313 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 380 

1314 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 515 
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1315 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 334 

1316 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 314 

Popisné číslo 
parcely Využití pozemku Vlastníci Výměra 

(m2) 

1317 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 497 

1318 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 347 

1319 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 190 

1320 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 573 

1321 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 381 

1322 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 246 

1323 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 690 

1324 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 500 

1325 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 372 

1326 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 339 

1327 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 485 

1328 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 380 

1329 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 339 

1330 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 425 

1331 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 432 

1332 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 697 

1333 Ostatní plocha 
OÚ Horní Suchá, Sportovní 
2/3, Horní Suchá, 73535 495 

1334 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 392 

1335 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 410 

1336 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 392 

1337 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 460 
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1338 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 393 

1339 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 423 

Popisné číslo 
parcely Využití pozemku Vlastníci Výměra 

(m2) 

1340 Ostatní plocha 
OÚ Horní Suchá, Sportovní 
2/3, Horní Suchá, 73535 671 

1341 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 1485 

1342 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 368 

1343 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 363 

1345 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 383 

1346 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 377 

1348 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 382 

1349 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 261 

1350 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 697 

1351 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 489 

1352 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 347 

1353 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 323 

1354 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 499 

1355 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 368 

1356 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 313 

1357 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 520 

1358 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 295 

1359 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 350 

1361 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 1105 

1362 Orná půda 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 2595 

1363 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 122 
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1364 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 129 

1366 Ostatní plocha 
OÚ Horní Suchá, Sportovní 
2/3, Horní Suchá, 73535 1516 

Popisné číslo 
parcely Využití pozemku Vlastníci Výměra 

(m2) 

1367 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 134 

1368 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 1636 

1369 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 132 

1370 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 1025 

1371 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 134 

1372 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 1144 

1374 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 136 

1375 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 1357 

1376 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 137 

1377 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 912 

1378 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 139 

1379 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 11067 

1380 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 130 

1381 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 1086 

1382 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 130 

1383 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 944 

1384 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 132 

1385 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 1415 

1387 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 126 

1388 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 1438 

1389 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 131 
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1390 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 941 

1391 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 155 

Popisné číslo 
parcely Využití pozemku Vlastníci Výměra 

(m2) 

1392 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 1097 

1393 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 124 

1395 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 133 

1396 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 968 

1397 Zastavěná plocha a nádvoří 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 135 

1398 Zahrada 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 1526 

1399 Ostatní plocha 
OÚ Horní Suchá, Sportovní 
2/3, Horní Suchá, 73535 503 

1400 Ostatní plocha 
RPG Byty, s.r.o., Gregarova 
2582/3, Ostrava, 701 97 1700 

 

Nahlédnutí do katastru nemovitostí bylo provedeno 22. 04. 2010. 
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Příloha č. 3 
Výpočet technické infrastruktury 
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VÝPOČET POTŘEBY VODY PRO OBJEKT 

Výpočet proveden dle normy ČSN  75 54 55: 

Řešení: 

Větev č.1 

- Rodinný dům – 4 bytové jednotky, 4 osoby/byt 

- 1 doplňkový zdroj vody DN 15 

 

Větev č.2 

- Rodinný dům – 4 bytové jednotky, 4 osoby/byt 

1. Průměrná spotřeba vody za rok dle vyhlášky 428 / 2001 

Větev č.1 

4 bj 1. kategorie s centrálním ohřevem vody, průměrný počet osob 4 / byt 

4 osob x 56 m3 / r = 224 m3 / rok 

1 doplňkový zdroj vody DN 15 

1 osob x 56 m3 / r = 56 m3 / rok 

∑ 224 m3 / rok + 56 m3 / rok = 280 m3 / rok 

Větev č.2 

4 bj 1. kategorie s centrálním ohřevem vody, průměrný počet osob 4 / byt 

4 osob x 56 m3 / r = 224 m3 / rok 

2. Výpočet denní spotřeby 9/73 

Větev č.1 

 Bytový dům: 

 Qd =150 l / den  x  4   = 600 l / den     

 Qd max =600  x 1,25(kd)   = 750  l / den                         

 Q h max =750 x 1,8(kh) = 1 350:24  = 56,25 l / hod = 0,02 l/s 
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Větev č.2 

 Bytový dům: 

 Qd =150 l / den  x  4   = 600 l / den     

 Qd max =600  x 1,25(kd)   = 750  l / den                         

 Q h max =750 x 1,8(kh) = 1 350:24  = 56,25 l / hod = 0,02 l/s 

 

3. Výpočet nárazové spotřeby  - ČSN  73 66 55 

Větev č.1 

Rodinný dům: 

1bj: 4 výtokový ventil DN15 

1 nádržkový splachovač DN15 

2 míchací baterie vanové DN15 

1 míchací baterie dřezová DN15 

1 míchací baterie umyvadlová DN15 

 

 

4bj:    16 výtokový ventil DN15 

4   nádržkový splachovač DN15 

8   míchací baterie vanová DN15 

4   míchací baterie dřezová DN15 

4   míchací baterie umyvadlová DN15 

 Qvýp  = √(0,22x4) + (0,12x1) + (0,32x2) + (0,22x1) + (0,22x1)  =  0,66 l s-1 

 

1 doplňkový zdroj vody: 

1 míchací baterie umyvadlová DN15 
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Qvýp  = √(0,22x1)  =  0,2 l s- 

Větev č.2 

Rodinný dům: 

1bj: 4 výtokový ventil DN15 

1 nádržkový splachovač DN15 

2 míchací baterie vanové DN15 

1 míchací baterie dřezová DN15 

1 míchací baterie umyvadlová DN15 

 

4bj:    16 výtokový ventil DN15 

4   nádržkový splachovač DN15 

8   míchací baterie vanová DN15 

4   míchací baterie dřezová DN15 

4   míchací baterie umyvadlová DN15 

 

 Qvýp  = √(0,22x4) + (0,12x1) + (0,32x2) + (0,22x1) + (0,22x1)  =  0,66 l s-1 

Hydrant: 

Qvýp  = √(1,12x2) = 1,56 l s-1 

 

4. Výpočtový průtok vnitřního vodovodu  

Větev č.1 

∑Qbyt+Qkav+Qhydr = 0,66 + 0,2 + 1,56 = 2,42 l/s 

Větev č.2 

∑Qbyt+Qkav+Qhydr = 0,66 + 1,56 = 2,22 l/s 

Větev č.1 
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Celková potřeba vody výtokových armatur pro 4bj je 0,66 l/s, 1 doplňkový zdroj vody je 

0,2 l/s a jmenovitý výtok hydrantů má hodnotu 1,56 l/s. V součtu činí 2,42 l/s. Pro tento 

průtok je navrhované DN 60. Nově navrhované DN zcela vyhoví stávajícímu průtoku.  

Větev č.2 

Celková potřeba vody výtokových armatur pro 4bj je 0,66 l/s a jmenovitý výtok hydrantů 

má hodnotu 1,56 l/s. V součtu činí 2,22 l/s. Pro tento průtok je navrhované DN 60. Nově 

navrhované DN zcela vyhoví stávajícímu průtoku.  

 

VÝPOČET POTŘEBY PLYNU PRO OBJEKT 

Výpočet proveden dle normy ČSN  38 6413:  

Řešení: 

Větev č.1 

- 4 sporáky 

- 4 kotle na ústřední vytápění 

 

1)Hodinová potřeba zemního plynu: 

Vaření: 

Qhl = 111 kPqh ⋅⋅ = 1,2 . 4 . 0,186 = 0,8928 m3.h-l 

Příprava TUV: 

Qh2 = 111 kPqh ⋅⋅ = 2,5 . 4 . 0,204 = 2,04 m3.h-l 

Topení:  

Qh3 = 211 kPqh ⋅⋅ = 2,1 . 4 . 0,595 = 4,998 m3.h-l 

 

Celková potřeba pro obyvatelstvo: 

Qhmax,o = Qhl + Qh2 + Qh3 = 7,9308 m3.h-l  

2)Roční potřeba zemního plynu:  
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Vaření: 

Qrl = ii Pq ⋅ = 190 . 4 = 760 m3 /r  

 

 

Příprava TUV: 

Qr2 = ii Pq ⋅ = 420 .4 = 1680 m3 /r 

Topení: 

Qr3 = ii Pq ⋅ =  3000 .4 = 12 000 m3 /r 

Celková potřeba pro obyvatelstvo: 

Qr,o = Qrl + Qr2 + Qr3 = 14 440 m3 /r  

 

Dimenzování plynovodní sítě: 

V případě rozvodných středotlakých plynovodních sítí dle ČSN 38 6413 vztah: 

82,4
22

82,1

kz PP
LQKD

−
⋅

⋅=  

 

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) 

 

 

 



Diplomová práce 

-95- 

 

 

Výpočet: 

82,4
22

82,1

=
−

⋅
⋅=

kz PP
LQKD 13,8. 82,4

22

82,1

248250
1119308,7

=
−

⋅ 19,1 = 20 

 

Celková potřeba plynu pro 4 spotřebiče pro hodinovou spotřebu je pro vaření 0,8928 m3.h-l 

, pro přípravu TUV 2,04 m3.h-l  a pro topení 4,998 m3.h-l . Celková hodnota pak činí 7,9308 

m3.h-l.  Roční spotřeba činí pro vaření 760 m3 /r, pro přípravu TUV 1680 m3 /r a pro topení 

12 000 m3 /r. Celková hodnota pak činí 14 440 m3 /r. 

Pro tento průtok je navrhované DN 20. Nově navrhované DN zcela vyhoví stávajícímu 

průtoku.  

Výpočet bude stejný i pro 2. větev řešení, včetně hodnot a výsledků. 

 

VÝPOČET DEŠŤOVÉ KANALIZACE  

1. Volba nakládání s vodou 

- chci vodu akumulovat 

2. Volba využití akumulované vody 

- chci vodu využívat pro zahradu, mytí aut apod. 

3. Roční srážkový úhrn 

- 900 mm 

 Záchytná plocha A 
[m2] 

Odtokový součinitel 

Odvodňovaná plocha střechy 169 0.9 

Odvodňovanáplocha 
komunikace 3200 0.9 

Ostatní odvodňovaná plocha 4000 0.75 
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4. Roční dostupné množství dešťové vody 

- 5429 m3  
 

5. Provozní potřeba vody 

Využití vody Velikost zahrady 
[m2] 

Potřeba vody 
[l/m2] 

Provozní potřeba 
[l/rok] 

Závlaha zahrady 3500 150 525000 

 

 

6. Ostatní odběr vody  l/rok 

- Celková roční potřeba vody: 525000 l/rok 
- Celková roční potřeba vody: 525 m3 

 

7. Akumulační objem 

- Akumulační objem = m3/rok * 0,06: 32 m3 
- Doporučená velikost akumulační nádrže: 6,5 m3 
- Přebytečnou vodu budete vsakovat: 
-    kf hodnota [m/s]: 0.0005 
-   Šířka vsakovacího objektu [m]: 0.60 
-   Hloubka vsakovacího objektu [m]: 0.42 
-   Místní srážkové údaje (T[min]=15): 130 in [l/(s*ha)] 

 

8. Vsakovací nádrž – přepad 

Vypočtená délka zasakovacího prostoru L m 141.6 

Doporučený objem nádrže (pro vsakovací bloky, tunely) Vdop m3 35.7 

Objem nádrže po přepočtu na rozměry bloku V m3 35.7 

Délka vsakovací jímky Lvsak m 141.6 
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Zvolený počet vsakovacích bloků Garantia a ks 118 

Doporučená plocha geotextílie AGeo m2 435 

Doporučený počet spojovacích prvků aVerb ks 472 

 

9. Soupis materiálu 

Druh položky Množství 

Akumulační nádrž Columbus 6500L sada 1 ks 

Filtrační koš 1 ks 

Čerpadlo DROWN 1 ks 

Vsakovací blok Garantia 118 ks 

Odvětrávací nástavec 1 ks 

Spojovací prvky vsakovacího bloku 47 balení 

Geotextilie 435 m2 

 

VÝPOČET KANALIZACE  

Návrh kanalizační přípojky k rodinným domům   
 

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

 
Splašková kanalizační přípojka 

 
 

Průtok odpadních vod 

WWQ K DU= ∑  

kde QWW průtok odpadních vod [l/s] 

 K součinitel odtoku 
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 ΣDU součet výpočtových odtoků [l/s] 

 

Rodinný dům: 

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

umyvadlo 1 0,5 0,5 

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 1 2 2 

K = 0,5; ΣDU = 6,9 l/s;  ∑= DUKQWW1  =1,31 l/s = > návrh DN 150 

Návrh kanalizační přípojky je poté dle daného průtoku návrh DN 150. 

 

VÝPOČET ELEKTŘINY  

Podle ČSN EN 341060 

Řešení: 

- klasifikace spotřebitelů dle charakteru: bytový dům 

- klasif.dle důležitosti:    I.kat. – spotřebitelé 

 

Stanovení potřeby (příkonu) el.energie podle specifické potřeby účelové jednotky (byt): 

Pb = Σ Pbi × ß ni 

Hodnoty: 

 Pb [kW] = výpočt.příkon 7,0 
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 ß ni  = soudobost pro n-bytů 16 bytových jednotek  

Výpočet: 

 Pb = Σ Pbi × ß ni  = 7,0× 16= 112 kVA 

 

Kategorie A byt s osvětlením, drobné spotřebiče 

 - počet bytových jednotek = 16 

 - počet bytů ve skupině ß n = 0,43 

 Pb = Σ Pbi × ß ni  = 7,0× 16= 112 kVA×0,43=48,16 kVA 

 

 

Stanovení hodnoty TS dle tabulky:  

Max.počet b.j. na 1 TS o výkonu [výkon TS v kVA] Stupeň el.bj 

160 250 400 630 

A 96 150 240 380 

B1 46 72 115 181 

B2 30÷33 48÷52 76÷83 121÷131 

C 10÷12 15÷18 25÷30 39÷47 

 

Celková potřeba elektrické energie pro 16 bytových jednotek bude 112 kVA. Následná 

hodnota TS bude stanovena dle tabulky a to 160 kVA. 
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Příloha č. 4 
Detail dešťové kanalizace 
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Příloha č. 5 
Výpis mobiliáře 
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Dřevěný domek se šplháním a skluzavkou 
 

 

Parametry a prvky domku: 

-  140x140cm půdorys  

- Celodřevěná střecha  

- 8,5x8,5cm stojky  

- Lezecká stěna s lanem a 12ks stupaček  

- Žebřík  

- Vlnovková skluzavka  

- 8x14cm hranol pro stojky houpačky  

- 1x Houpačka se "Sling" sedákem  

- 1x dětský bezpečný sedák  

- Houpací hrazda + kruhy combo  

- 4x bezpečnostní držadla  

- Pískoviště nebo sezení  

- Kormidlo  

- Dalekohled  

- Doporučená minimální plocha včetně bezpečnostních zón 50m2 
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Dětské pískoviště 
  

Zavěšená houpačka 
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Lanový kolotoč 
 

 

 

Pružinová houpadla 
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Vahadlové houpadlo 
 

   

 
Lavička 
 

  

Sestava obsahuje: 
- lavice s opěradlem  
- područky  
- kotvení 

 

Výška konstrukce: 
- cca 110 cm (sedák 45 cm) 
- Prostor pro prvek vč. ochranné zóny 370 x 495 cm 

 

Poznámka: 
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- ruční výroba  
- akátové a dubové broušené dřevo  
- vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky  
- vyrobeno v souladu s ČSN EN 1176  
- certifikováno v SZÚ s. p. Brno 

 

Odpadkový koš 
 

    

Sestava obsahuje: 

- odpadkový koš plaňkový kotvený  
- plechová vložka na odpad 

Výška konstrukce: 
- cca 65 cm 

 

Prostor pro prvek vč. ochranné zóny: 
- kruh prům. 340 cm 

 

Poznámka: 
- ruční výroba  
- akátové a dubové broušené dřevo  
- vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky  
- vyrobeno v souladu s ČSN EN 1176  
- certifikováno v SZÚ s. p. Brno 
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Příloha č. 6 
Výpis zeleně 
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Acer platanoides L.  - Javor mléč 

 
 

 

Robinia pseudoacacia L. - Trnovník akát 

 

Rod:  Acer, javor Čeleď:  Aceraceae, javorovité 

Původ:  Evropa, Malá Asie, 
Kavkaz 

Zóny v ČR:  I, II, III,  

Výška v dospělosti: 30.00 m Opadavost:  rostlina opadavá 

Doba kvetení:    IV, V,  Barva květů:     

Nároky na půdu:  suchá,  Nároky na světlo:   

Popis:  strom listnatý, tvar kulovitý, listy vstřícné, okraj listu 
laločnatý, plody nažky, dřevina do uličního stromořadí, 
solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. 

Rod:  Robinia, akát Čeleď:  Fabaceae, bobovité 

Původ:  východní a střední 
oblasti Severní Ameriky 

Zóny v ČR:  I, II,  

Výška v dospělosti: 25.00 
m 

Opadavost:  rostlina 
opadavá 

Doba kvetení:    VI,  Barva květů:     

Nároky na půdu:  písčitá, 
živná, hlinitá, suchá, chudá,  

Nároky na světlo:   

Popis:  strom listnatý, tvar kulovitý, listy střídavé, vejčité, 
eliptické, lichozpeřené, okraj listu celokrajný, květenství 
hrozen, plody lusky, zpevňování svahů, vonné květy, 
rostlina jedovatá, rostlina medonosná. 
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Cercidiphyllum japonicum S. ET Z. - Zmarličník 
japonský 

 

 

 

 

Aesculus hippocastanum L. - Jírovec maďal 

 

 

 

 

 

Rod:  Cercidiphyllum,  Čeleď:  Cercidiphyllaceae,  

Původ:  Japonsko Zóny v ČR:  I,  

V;ýška v dospělosti: 20.00 m Opadavost:  rostlina opadavá 

Doba kvetení:    IV, V,  Nároky na půdu:  vlhká, živná,  

Popis:  strom listnatý, tvar kuželovitý, listy vstřícné, srdčité, okraj 
listu vroubkovaný, rostlina dvoudomá, plody měchýřky, solitéra, 
výrazné podzimní zbarvení listů. 

Rod:  Aesculus, jírovec Čeleď:  Hippocastanaceae,  

Původ:  Balkánský poloostrov Zóny v ČR:  I, II, III,  

Výška v dospělosti: 25.00 m Opadavost:  rostlina opadavá 

Doba kvetení:    V, VI, VII,  Barva květů:     

Nároky na půdu:  humózní,  Nároky na světlo:   

Popis:  strom listnatý, tvar kulovitý, listy vstřícné, list pěti- až 
sedmičetné, květenství lata, plody tobolky, dřevina do uličního 
stromořadí, solitéra, s ozdobnými plody. 
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Ginkgo biloba L. - Jinan dvoulaločný 

 

 

 

Acer rubrum - Javor červený 

 

 

 

 

Rod:  Ginkgo, jinan Čeleď:  Ginkgoaceae, 
jinanovité 

Původ:  Čína Zóny v ČR:  I, II, III,  

Výška v dospělosti: 25.00 m Opadavost:  rostlina opadavá 

Nároky na půdu:  propustná,  Nároky na světlo:   

Popis:  jehličnan, tvar kuželovitý, listy řapíkaté, rostlina 
dvoudomá, dřevina do uličního stromořadí, solitéra, snáší 
znečištěné ovzduší, výrazné podzimní zbarvení listů. 

Rod:  Acer, javor Čeleď:  Aceraceae, javorovité 

Původ:  východní část USA Zóny v ČR:  I, II,  

Výška v dospělosti: 25.00 m Opadavost:  rostlina opadavá 

Doba kvetení:    III, IV,  Barva květů:     

Nároky na půdu:  kyselá,  Nároky na světlo:   

Popis:  strom listnatý, tvar oválný, listy vstřícné, okraj listu 
laločnatý, plody nažky, dřevina do uličního stromořadí, solitéra, 
snáší znečištěné ovzduší,  
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Cortaderia selloana - Pampas dvoudomý 

 

 

 

 

Cedrus atlantica 'Glauca' - cedr atlaský 

 

 

 

 

Synonyma: Cortaderia argentea, Arundo selloana, Gynerium 
argenteum,  

Ostatní názvy: kortaderie dvoudomá, pampová tráva,  

Rod:  Cortaderia, pampová tráva Čeleď:  Poaceae, lipnicovité 

Původ:  Jižní Amerika Výška v dospělosti: 1.20 m 

Doba kvetení:    IX,  Nároky na půdu:  propustná, 

Popis:  travina, květenství lata, solitéra, do suchých vazeb, k řezu. 

Rod:  Cedrus, cedr Čeleď:  Pinaceae, borovicovité 

Zóny v ČR:  I,  Výška v dospělosti: 20.00 m 

Opadavost:  rostlina neopadavá Nároky na půdu:  propustná, 
živná,  

Nároky na světlo:     

Popis:  jehličnan, tvar kuželovitý, listy jehlicovité, solitéra, zajímavá 
barva listů, dobré ukotvení v půdě. 
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Buxus sempervirens 'Suffruticosa' - Zimostráz vždyzelený 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rod:  Buxus, zimostráz Čeleď:  Buxaceae, 

Zóny v ČR:  I, II,  Výška v dospělosti: 1.00 m 

Opadavost:  rostlina neopadavá Doba kvetení:    IV, V,  

Barva květů:     Nároky na půdu:  vlhká,  

Popis:  keř listnatý stálezelený, tvar kulovitý, listy vstřícné, 
eliptické, okraj listu celokrajný, plody tobolky, živý plot stříhaný. 



Diplomová práce 

-113- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 
Ekonomické vyhodnocení návrhu 
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Vyhodnocení ekonomické náročnosti 
 
Vyhodnocení ekonomické náročnosti 2. varianty urbanistického návrhu je zpracováno 

formou ekonomického propočtu. Ve všech hodnotách jednotlivých nákladů už je započtena 

daň přidané hodnoty (DPH). 

Orientální rozpočet je proveden na základě orientálních cen dle rozpočtových ukazatelů a 

ceníků UUR. 

1.1 Propočet nákladů na pozemky 

 
V současné době je ve správě obce Horní Suchá cca 5 % pozemků v řešeném území. 

Ostatní pozemky a plochy jsou ve vlastnictví RPG Ostrava. Pouze jeden pozemek se 

zahradou a s jednou zástavbou je v osobním vlastnictví místních obyvatel. 

Do nákladů je tedy započteno zbývajících 95% pozemků z řešeného území. Pokud by tedy 

obec záměr realizovala, je zapotřebí tyto pozemky a plochy dostat zpět do svého 

vlastnictví, nebo se případně dohodnout s RPG Ostrava o budoucím spolufinancování. 

Z tohoto důvodu jsem zde započítala hodnotu pozemku pro výkup obce. Jednotková cena 

pozemku je převzata z webového portálu http://www.cenovemapy.cz/. 

 

Tab.1 Propočet nákladů na pozemky 

Položka Výměra Jednotková cena Náklady 

98% pozemků v řešeném 

území 

69 000 m2 180 Kč/m2 12 420 000 Kč 

 
 
1.2 Propočet nákladů na přípravu pozemků v řešeném území 

 
V řešeném území se nachází zatravněné nevyužívané plochy, které je třeba v některých 

místech odstranit. Měrná jednotka plochy a jednotlivých kusů je převzata z webového 

portálu http://www.uur.cz/. 

 

 

http://www.cenovemapy.cz/
http://www.uur.cz/
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Tab.2 Propočet nákladů na přípravu pozemků v řešeném území 

Položka Výměra Jednotková cena Náklady 

Sejmutí ornice 18 000 m2 42 Kč/m3 756 000 Kč 

Příprava půdy pro výsadbu 10 326 m2 50 Kč/m2 516 300 Kč 

CELKEM 1 272 300  Kč 

 

   
1.3 Propočet nákladů na jednotlivé stavební objekty 

 
1.3.1 Budovy pro bydlení 

Jednotková cena obestavěného prostoru je převzata z webového portálu 

http://www.stavebnistandardy.cz/. 

 

Tab.3 Propočet nákladů na jednotlivé stavební objekty –budovy pro bydlení 

Položka Výměra Jednotková cena Náklady 

Výstavba objektu – rodinný 

dvojdomek  

1890 m3 5011 Kč/ m3 9 470 790 Kč 

Rekonstrukce objektu - - - 

 
 
V řešeném území se nachází 8 rodinných dvojdomků: 

8 dvojdomků x 9 470 790 Kč = 75 766 320 Kč 

 

Ocenění rekonstrukcí objektu není v rozpočtu započítáno, jelikož je zapotřebí posouzení 

odborníků a provedení průzkumů, jak velká část objektu se bude rekonstruovat a v jakém 

rozsahu. Tento průzkum a následné rozhodnutí není součástí diplomové práce. 

 

 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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6.3.3 Stavební objekty rekreace 

 

Tab.4 Propočet nákladů na jednotlivé stavební objekty – zděný altán 

Položka Výměra Jednotková cena Náklady 

Zděný altán 360 m3 1250 Kč/ m3 450 000 Kč 

 

1.4 Propočet nákladů na komunikace 

 
1.4.1 Silniční komunikace 

Jedná se o plochy původních komunikací, které budou odstraněny a zároveň vytvořeny 

nové komunikace, které budou sloužit jednak pro provoz automobilů, tak i pro chůzi. 

Plochy komunikací jsou živičné, tloušťka komunikací je 42 cm. Do ceny jsou započítány i 

zemní práce, obrubníky a vodící proužky. Nejsou zde započítány přiléhající parkovací 

plochy, ani plochy stávajících komunikací. Jednotková cena plochy je převzata z 

webového portálu http://www.uur.cz/. 

 

Tab.5  Propočet nákladů na komunikace – silniční komunikace 
 

Položka Výměra Jednotková cena Náklady 

Odstranění asfaltového 
povrchu komunikace 

15 000 m2 715 Kč/m2 10 725 000 Kč 

Obnovení asfaltového povrchu 
komunikace 

15 000 m2 1400 Kč/m2 21 000 000 Kč 

CELKEM 31 725 000 Kč 

 
   

 
1.4.2 Statická doprava  

Zde jsou zahrnuta parkoviště dlážděná zámkovou dlažbou. Dlážděné konstrukce mají 

tloušťku 27 cm. Do ceny jsou započítány i zemní práce, obrubníky a vodící proužky. 

Jednotková cena plochy je převzata z webového portálu http://www.uur.cz/. 

 

 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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Tab.6 Propočet nákladů na komunikace – statická doprava 
 

Položka Výměra Jednotková cena Náklady 

Parkoviště dlážděná 
 

1300 m2 
 

1311 Kč/m2 1 704 300 Kč 

 
 
 
1.4.3 Pěší komunikace 

Chodníky jsou dlážděné ze zámkové dlažby, tloušťka konstrukce je 29 cm. Do této plochy 

jsou započítané všechny nově vybudované chodníky. Jednotková cena plochy je převzata z 

webového portálu http://www.uur.cz/. 
 
 
Tab.7 Propočet nákladů na komunikace – pěší komunikace 
 

Položka Výměra Jednotková cena Náklady 

Dlážděné chodníky 
 

3700 m2 782 Kč/m2 2 893 400 Kč 

 
 
1.5 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu 
 
 
1.5.1 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu 

Zde jsou zahrnuty náklady na vybudování nových vodovodních, kanalizačních, 

plynovodních a elektro přípojek. Rozvody, jenž jsou v území budou vyhovovat budoucí 

výstavbě. viz výpočet v textové části DP. Jednotková cena běžného metru je převzata z 

webového portálu http://www.uur.cz/. 

 
 
Tab.8 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu 
 

Položka Výměra Jednotková cena Náklady 

Vodovodní přípojky PVC DN 50 mm 89,6 mb 4 500 Kč/mb 403 200 Kč 

Kanalizace PVC DN 300 mm 
 

91,7 mb 4 565 Kč/mb 418 611 Kč 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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Elektro přípojky 
 

105mb 535 Kč/mb 56 175 Kč 

Plynovodní přípojky PE do DN 40 
mm 

82,6 mb 701 Kč/mb 57 903 Kč 

CELKEM 935 889 Kč 

 
 
1.5.2 Propočet nákladů na dešťovou kanalizaci 

Zde jsou zahrnuty náklady na vybudování nové dešťové kanalizace. Jednotková cena 

běžného metru je převzata z webového portálu http://www.uur.cz/ a 

http://www.glynwed.cz/. 

 
 
Tab.9 Propočet nákladů na dešťovou kanalizaci – detailní propočet 
 

Položka Množstí Jednotková cena Náklady 

Akumulační nádrž Columbus 6500L 
sada 

1 ks 45 950 Kč/ks 45 950 Kč 

Filtrační koš 
 

1 ks 1 935 Kč/ks 1 935 Kč 

Čerpadlo DROWN  1 ks 17 280 Kč/ks 17 280 Kč 

Vsakovací blok Garantia 118 ks 1 895 Kč/ks 223 610 Kč 

Odvětrávací nástavec  1 ks 377 Kč/ks 377 Kč 

Spojovací prvky vsakovacího bloku 47 sad 190 Kč/sada 8930 Kč 

Geotextilie 435 m2 33 Kč/m2 14 355 Kč 

CELKEM 312 437 Kč 

 
 
 
1.6 Propočet nákladů na zeleň 
 
Zde jsou zahrnuty náklady na výsadbu nových stromů a keřů. Měrná jednotka jednotlivých 

kusů je převzata z webového portálu http://www.uur.cz/. 

 

http://www.uur.cz/
http://www.glynwed.cz/
http://www.uur.cz/
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Tab. 10 Propočet nákladů na zeleň 
 

Položka Počet Jednotková cena Náklady 

Výsadba stromu prostokořenného do 
výšky 200 cm 
 

38 ks 741 Kč/ks 28 158 Kč 

Výsadba stromu se zapěstovanou 
korunou 
 

7 ks 2925 Kč/ks 20 475 Kč 

Výsadba keře do výšky 50 cm 
 

65 ks 292 Kč/ks 18 980 Kč 

Založení trávníku 6300 m2 41 Kč/m2 258 300 Kč 

Zatravnění 19000 m2 54 Kč/m2 1 026 000 Kč 

CELKEM 1 351 913 Kč 

 
 
1.7 Propočet nákladů na mobiliář 
 
V této kapitole jsou zahrnuty náklady na jednotlivé prvky mobiliáře a dětských ploch. 

Ceny jednotlivých prvků jsou převzaty z webových portálů http://www.rainbowplay.cz/, 

http://www.tomovyparky.cz/. 

 
Tab.11Propočet nákladů na mobiliář 
 

Položka Počet Jednotková cena Náklady 

Dřevěný domek se šplháním a 
skluzavkou 
 

1 ks 44 900 Kč/ks 44 900 Kč 

Pískoviště 
 

1 ks 9 900 Kč/ks 9 900 Kč 

Zavěšená houpačka 
 

1 ks 13 900 Kč/ks 13 900 Kč 

Lanový kolotoč 
 

1 ks 49 600 Kč/ks 49 600 Kč 

Pružinová houpadla 
 

2 ks 13 900 Kč/ks 27 800 Kč 

Vahadlové houpadlo 
 

1 ks 10 900 Kč/ks 10 900 Kč 

http://www.rainbowplay.cz/
http://www.tomovyparky.cz/
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Lavička 
 

11 ks 6 090 Kč/ks 66 990 Kč 

Odpadkový koš 
 

4 ks 1658 Kč/ks 6632 Kč 

CELKEM 230 622 Kč 
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Příloha č. 8 
Vzorové ocenění výstavby návrhu 2. 

varianty dvojdomku 
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Vzorové ocenění výstavby návrhu 2. varianty dvojdomku  

Položka Výměra/Počet 
kusů Jednotková cena Náklady 

Sejmutí ornice 1206 m2 42 Kč/m3 50 652 Kč 

Příprava půdy pro výsadbu 968 m2 50 Kč/m2 48 400 Kč 

Výstavba objektu – rodinný 
dvojdomek  

1890 m3 5011 Kč/ m3 9 470 790 Kč 

Vodovodní přípojky PVC DN 
50 mm 

11,2 mb 4 500 Kč/mb 50 400 Kč 

Kanalizace PVC DN 300 mm 
 

11,5 mb 4 565 Kč/mb 52 498 Kč 

Elektro přípojky 
 

13,2mb 535 Kč/mb 7 062 Kč 

Plynovodní přípojky PE do DN 
40 mm 

10,3 mb 701 Kč/mb 7 221 Kč 

Osazení oken 28 ks 3748 Kč/ks, 
7420 Kč/ks, 
8600 Kč/ks, 
10 900 Kč/ks 

 

190 064 Kč 

Osazení dveří 24 ks 9500 Kč/ks, 

15 550 Kč/ks 

240 100 Kč 

Povrchové úpravy vnější 1059 m3 301 Kč/m 318 759 Kč 

Povrchové úpravy vnitřní 766,3 m3 171 Kč/m 131 038 Kč 

Dlážděné chodníky 
 

25 m2 782 Kč/m2 19 550 Kč 

Založení trávníku 800 m2 41 Kč/m2 32 800 Kč 

Výsadba stromu se 
zapěstovanou korunou 
 

8 ks 2925 Kč/ks 23 400 Kč 

Výsadba keře do výšky 50 cm 
 

30 ks 292 Kč/ks 8 760 Kč 

Oplocení 142 m 4960 Kč/m 704 320 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY  11 355 814 Kč 
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Příloha č. 9 
Vizualizace 
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Vizualizace – celkový pohled zhora 
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Vizualizace – jihovýchodní pohled 

 

Vizualizace – jihozápadní pohled 
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Vizualizace – jihovýchodní pohled, detail relaxační zóny 

 

 

Vizualizace –pohled zhora, detail relaxační zóny  

 


