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1. Úvod 

 
Cílem diplomové práce je vytvořit územní studii zástavby lokality, která bude sloužit jako 

podklad pro změnu územního plánu pro funkci smíšeného využití. Celá lokalita bude 

včleněna do urbanistické struktury města a bude zohledňovat architektonické a urbanistické 

danosti zástavby v bezprostředním okolí a bude řešena v návaznosti na stávající areál. 

Práce bude založena na základních poznatcích územního plánování, urbanismu a technické 

infrastruktury.  

 
V urbanistickém návrhu se v obou návrzích jedná o kombinovanou zástavbu 

rodinných domů a nízkopodlažních bytových domů, doplněnou o příslušnou občanskou 

vybavenost, doprovodnou a parkovou zeleň.  V řešeném území o ploše cca 9,3 ha by mělo 

vzniknout kvalitní bydlení v příjemné a klidné lokalitě v severovýchodní části města. 

Navržená obytná zástavba by měla rovněž přispět k dalšímu rozvoji města. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 
2.1 Územní plánování 

 
2.1.1 Definice územního plánování 

Úkolem územního plánování je řešit funkční využití území, jeho organizaci, věcnou a 

časovou koordinaci výstavby a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Má vytvářet 

předpoklady pro soulad přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s hlavním 

důrazem na péči o životní prostředí a jeho hlavní složky – půdu, vodu a ovzduší. Je činností 

soustavnou a komplexní. Vychází z poznatků přírodních, technických a společenských věd, 

z vlastních průzkumů a rozborů řešeného území a z dalších podkladů o území. [4] 

 
2.1.2 Technické požadavky na stavby 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 

Sb. definuje budovu jako nadzemní stavbu včetně její podzemní části prostorově soustředěnou 

a navenek převážně uzavřenou obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, bytem pak soubor 

místností, popřípadě jednu obytnou místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a 

vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. Dle 

vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb.  rodinný dům jako 

stavbu pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 

trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; může mít nejvýše tři samostatné byty, 

nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, bytovým domem pak stavbu pro 

bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 

bydlení a je k tomuto účelu určena. 

        Stavby se umisťují v souladu s architektonickým a urbanistickým rázem okolí. Umisťují 

se na stavební pozemky, uvnitř zastavěných ploch nebo na plochy zastavitelné podle územně 

plánovací dokumentace a neumisťují se do volné krajiny. Mimo stavební pozemky lze umístit 

jen přípojky na sítě technického vybavení a připojení na pozemní komunikace. Zasahuje–li 

stavební pozemek do ochranného pásma, musí zamýšlená stavba dodržet podmínky v pásmu 

dané. Na nezastavěných plochách stavebních pozemků se musí zachovat a chránit zeleň, 

ornice pak z jejich zastavované části. 

        Při řešení vzájemných odstupů staveb se zohledňují požadavky urbanistické, 

architektonické, hygienické, požární a další. Vzdálenost mezi rodinnými domy má být 
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alespoň 7m, vzdálenost od společných hranic pozemku min. 2m. Ve stísněných podmínkách 

lze vzdálenost mezi rodinnými domy snížit na 4m v případě, že nejsou v protilehlých částech 

stěn okna obytných částí. V případě že jsou v některé z protilehlých stěn sousedících staveb 

pro bydlení okna obytných místností, musí jejich odstup být min. vzdálenost rovnající se 

výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů rodinných domů popsaných 

výše. Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být 3 m od místní 

komunikace. To neplatí o budovách v prolukách řadové zástavby nebo u budov, jejichž 

umístění řeší územně plánovací dokumentace. 

        Vzájemné odstupy se měří jako nejkratší spojnice mezi vnějšími povrchy obvodových 

stěn, balkónů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace. 

        Připojení na místní komunikace se zřizuje, jestli to užití stavby vyžaduje. Připojení má 

splňovat požadavky na dopravní obslužnost, na parkování, přístup požární techniky. Před 

vstupem je nutné umístit  rozptylové plochy tj. chodník, veřejné prostranství, zeleň.  

        U staveb je důležité zajistit možnost napojení na sítě technického vybavení, pokud 

možno v technicky i ekonomicky dosažitelné vzdálenosti. 

        V případě odvádění odpadních vod je dána povinnost stavbu připojit na veřejnou 

kanalizační síť v dosažitelné vzdálenosti (většinou do 50 m) a s dostatečnou kapacitou, pokud 

splaškové odpadní vody není možné do sítě odvádět, ani není možné uplatnit malé čistírny 

odpadních vod, je nutné zneškodňovat odpadní vody zřizováním žump s možností 

výhledového připojení staveb na stokovou síť s čistírnou odpadních vod. Při budování žump 

je nutné brát zřetel na zajištění přístupu a příjezdu k žumpě z důvodu vybírání obsahu, ale 

také na dostatečnou vzdálenost od budov daných normovými předpisy. 

        Rodinný dům musí mít zajištěno nejméně jedno garážové stání na jeden byt v domě, 

nedá-li se to zajistit, musí mít alespoň vymezenou plochu na pozemku k odstavení vozidla, 

dále musí mít zajištěn prostor v domě nebo na pozemku k ukládání odpadu.  
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2.2 Urbanismus 
 

2.2.1 Definice urbanismu 

Urbanismus je architektonická vědní disciplína, jejímž cílem je projektovat sídelní a krajinné 

útvary jako funkční, ekologicky, esteticky i ekonomicky vyvážené celky. Zabývá se tvorbou a 

regulací vývoje měst, venkovských sídel 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. Základními nástroji při tvorbě 

urbanistické kompozice jsou jak urbanistické prvky přírodní, statické a prvky dynamické, tak 

složitější urbanistické soubory, které jsou tvořeny urbanistickými prvky. Jejich kombinací 

společně s drobnými architektonickými detaily se snažíme vytvořit prostor nejen příjemný a 

současně funkční pro pobyt obyvatel, ale také umělecky a esteticky hodnotný. Cílem oboru je 

tedy tvorba harmonického životního prostředí tvořeného správným plošným, prostorovým a 

sociálním uspořádáním základních funkčních složek bydlení, občanského vybavení, rekreace, 

dopravy a technického vybavení. [4] 

 
2.2.2 Funkční složky 

Funkční složka bydlení plní základní potřebu lidské společnosti při uspokojování životních 

potřeb člověka při regeneraci a reprodukci lidských sil. Bydlení uspokojuje nároky 

fyziologické, psychologické a sociologické. Ty se realizují ve vlastních objektech pro bydlení 

a jejich okolí. 

Bydlení přispívá ke zdraví člověka, je vlastně základním zdrojem lidské energie a sociálních 

vazeb.  

        Funkční složka občanské vybavenosti je představována velmi rozsáhlým souborem 

nevýrobních a výrobních zařízení, a to od správy a administrativy až po školství a výchovu. 

Cílem rozvoje této obslužné funkce je zvýšení standardu kvality a pohotovosti všech služeb, 

které občanské vybavení obyvatelům nabízí. Zařízení občanského vybavení jsou situovány do 

centrálních, obytných a dalších částí sídel. 

        Funkční složku zeleně definujeme obvykle jako soubor záměrně založených nebo 

spontánně vzniklých prvků  živé a neživé přírody, které jsou pravidelně udržovány. Mezi 

prvky živé přírody řadíme stromy, keře, trávníky a květiny, mezi prvky neživé přírody pak 

terén, kameny a vodu.  
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Umělými prvky v zahradních a krajinářských úpravách jsou zejména stavby a parkový 

mobiliář. Sem řadíme cesty a odpočívadla, pergoly, altánky, lavičky, osvětlení a další. Zeleň 

má schopnost a ambice vytvářet prostor. Ve městech se stala zeleň synonymem parků, alejí, 

zahrad. 

        Funkční složka rekreace je forma odpočinku nebo aktivní činnosti ve volném čase 

vedoucí k nezbytné obnově a rozvoji fyzické a psychické energie. Poskytuje změnu prostředí, 

vytváří protiváhu monotónní a náročné práce a přispívá, často v přímém styku s přírodou, 

k pocitu celkové pohody.  

 
 
2.2.3 Plochy smíšené obytné 

Tyto plochy jsou podle druhu určeny pro trvalý nebo dočasný pobyt obyvatel. Na smíšených 

plochách jsou umisťovány pozemky bydlení, rodinné rekreace a občanského vybavení a 

veřejného prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury.  Do 

ploch smíšených obytných lze zahrnout také pozemky staveb a zařízení, které svým 

provozním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a 

nesnižují kvalitu prostředí, např. nerušící výroby a služeb, a které svým charakterem a 

kapacitou nekladou zvýšené nároky na dopravní zátěž v území. [8] 

 
 

2.2.4  Rodinné domy 

Jsou to obytné domy určené pro bydlení s 1 až 2 byty, výjimečně 3.  Mají samostatný vstup 

přístupný z veřejné komunikace nebo přilehlého pozemku. 

Ze všech obytných domů poskytuje největší soukromí. Umožňuje řešení prostorů pro bydlení 

dle vlastních potřeb.  

Nevýhodou je náročnost na stavební pozemky, nutnost investice na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

 

Rodinné domy izolované 

Jsou volně stojící nízké stavby  s vysokou mírou soukromí, poskytující  v optimálních 

podmínkách přímý kontakt se zahradou, která obklopuje dům ze všech čtyř stran a přírodou. 

Jsou finančně nákladné a náročné na pozemek.  

Výhodou je téměř univerzální orientace ke světovým stranám, další předností je  

hledisko oslunění, hygieny, rovněž je zde výhoda dobrého výhledu. Tyto přednosti však 

nenastanou při malém pozemku a malých odstupových vzdálenostech mezi domy. 
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Nevýhodou je vystavění domu povětrnostním vlivům ze všech čtyř stran a s tím 

související zvýšené náklady na vytápění a údržbu. 

Velikost pozemku je zpravidla 600m2, min. 450m2. 

Orientace domu je většinou taková, že se vstupy umisťují zpravidla z neosluněné strany 

naopak obytné místnosti na stranu osluněnou. 

 
 
Rodinné domy řadové 

Jsou jednou z forem tzv. skupinových domů. Každý dům má vlastní vstup z pozemku a 

přístup na zahradu. Řadové domy jsou vnitřní a koncové., to podle toho, jak jsou umístěny. 

Výhodou je levnější cena, díky menší zastavěné ploše. Na druhou stranu je tu ztráta 

soukromí díky větší hustotě obyvatel a snadnější přenos požáru. 

Pozemky mohou být úzké, jedná-li se zejména o domy v jednoduché řadě. Šířka stavebního 

místa se rovná šířce domu, a je tak nejužší ze všech typů.  

Velikost pozemku na jeden domek je cca 300m2, výjimečně 150m2. Hustota 180 až 

250 obyvatel/ha. Orientace ke světovým stranám je nejčastěji východ-západ, popř. sever-jih. 

5adové domy se umisťují takovým způsobem, aby vznikla předzahrádka a dvorek. 

 

 

Rodinné dvojdomy 

Jsou to domy, které mají společnou štítovou zeď a obvod každého domu je volný ze tří stran. 

Jde o jakýsi přechod mezi domy izolovanými a řadovými. 

Výhodou je částečná izolace od sousedů, společné teplé zdi, levnější náklady na 

pozemek, inženýrské sítě a v neposlední řadě na oplocení. 

Nevýhodou je vystavení domu povětrnostním vlivům ze dvou až tří stran, s tím souvisí 

nákladnější údržba, nezanedbatelnou nevýhodou je i to, že jedna polovina domu má horší 

situování ke světovým stranám. 

Šířka pozemku se zvětšuje oproti domu řadovému o odstup od souseda, což nezřídka 

bývá dvě třetiny výšky domu. Velikost pozemku je pak  cca 500m2, min. však 350m2. 

Orientace domu se volí tak, aby co nejvíce pozemku bylo osluněno. 

Vstupní prostory se umisťují z boku domu nebo ze strany ulice. 
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2.2.5  Bytové domy 

Jedná se o obytné budovy, ve kterých se nachází více bytů přístupných ze společné 

komunikace (schodiště, chodba, pavlač). Vedle bytů slouží obyvatelům i společné domovní 

vybavení umístěné buď uvnitř nebo vně domu. V bytových domech se kvůli nemožnosti 

přímého kontaktu s přírodou navrhují balkony, lodžie, terasy, aby alespoň částečně tenhle 

nedostatek odstranily. 

Omezením bytových i domovních komunikačních prostorů na minimum, společně 

s maximálním soustředěním vertikálních rozvodů instalací dosáhneme hospodárnějšího 

dispozičního řešení. 

Bytové domy podporují sociální komunikace obyvatel, díky prostorům a plochám, které 

vytváří. 

 

Schodišťový dům 

Je to obytný dům jehož byty nacházející se na podlaží jsou přístupné z jednoho vertikálního 

komunikačního prostoru. Dispozici domu ovlivňuje zvolený konstrukční systém a počet bytů 

na podlaží. Tento dům je vhodný pro byty všech velikostních kategorií. 

Podle umístění a dispozice rozlišujeme řadovou, koncovou a rohovou sekci. Výšková hladina 

těchto domů je zpravidla 4, 6 a 8 NP. 

Při orientaci je u vícebytových sekcí nutno zohlednit oslunění jednostranně orientovaných 

bytů. 

 

2.3 Nová výstavba na okrajích měst 
 

Tento proces můžeme též označit pojmem suburbanizace. 

„Proces suburbanizace znamená přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z 

jádrového města do zázemí“. [19] Rozrůstají se zejména nová satelitní městečka s různou 

formou zástavby a velikostí. Paralelně s výstavbou těchto forem bydlení, můžeme pozorovat 

výstavbu komerčních aktivit v podobě hypermarketů, zábavních parků, logistických hal apod. 

Lze tedy říct, že tyto lokality můžeme rozčlenit podle převládající funkce na dva druhy 

rezidenční a komerční. Rezidenční suburbanizace má mnoho forem lišící se podle rozsahu 

nové výstavby, charakteru bydlení, lokalizace zástavby a architektury. V neposlední řadě i cen 

pozemků. V našich podmínkách tak můžeme pozorovat jak levné domy s malými pozemky, 

tak přepychové „zámky“. [19] 
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Zejména v tisku je suburbanizace považována za hrozbu, z hlediska fungování 

metropolitních území, sociálních kontaktů a v neposlední řadě svými negativními zásahy do 

krajiny. V některých případech jsou tyto obavy odůvodněné, zejména když vznikají uzavřené 

skupiny odříznuté od okolního prostředí. 

 

Má-li být propojení nové čtvrti s existujícími strukturami funkční, je nutné, aby se 

nová a stávající zástavba prolínaly nebo na sebe alespoň navazovaly. Nové čtvrtě umístěné 

mimo původní zástavbu s sebou přináší např. vyšší náklady na výstavbu dopravní a technické 

infrastruktury, ale i fyzickou a sociální izolaci nové zástavby od staré. [19] 

 

Předpokladem dobrého bydlení je kvalitní obytné prostředí, čímž rozumíme nejen byt 

a jeho okolí. Je to souhrn prostorových a plošných faktorů, v nichž jsou zastoupeny další 

funkční složky např. doprava, zeleň a rekreace atd. Obytné prostředí má také působit 

blahodárně na lidskou psychiku, tj. aby se zde lidé cítili příjemně a hlavně bezpečně. Toho se 

dosáhne správným architektonickým ztvárněním prostoru, nicméně tento aspekt se často 

podceňuje.  

 

„V současné výstavbě rodinných domů často převažuje důraz na architekturu staveb, 

nikoli na uspořádání nových čtvrtí jako celku tvořeném nejen budovami a dopravními 

stavbami, ale také veřejnými prostory“. [19] 

Mnohé nově navržené čtvrti postrádají dominantní či symbolické prvky, které by 

dodávaly místu vlastní a charakter a vytvořily nebo posilnily vztah obyvatel k tomuto místu.  

Důležitou roli v životě každého města, popř. jejich částí hraje veřejný prostor. Lidé se zde 

potkávají, komunikují. Zejména pro mládež, seniory či maminky s dětmi má velký význam, 

protože většinu pobývají tyto skupiny poblíž svého bydliště. V mnohých nově postavených 

suburbií ovšem veřejné prostory nejsou řešeny a území tak tvoří domy s oplocenými 

zahradami a síť silnic, které je obsluhují. Chodníky, parčíky, hřiště popř. další plochy tu 

chybí.  Místem setkávání můžou být např. i hospoda, obchod, aj., také na těchto místech se 

vytváří sociální kontakty obyvatel. [19] 

 

Nesmíme zapomenout ani na architektonické ztvárnění nových objektů.  V 90. letech 

20. století pronikl do našich měst styl označovaný jako „podnikatelské baroko“ . Jedná se 

zejména o honosné paláce, obehnané vysokými zdmi, které vyjadřovali bohatství jejich 

majitelů. Tyto často křiklavé stavby narušovaly okolí původně venkovských sídel. Naštěstí se 
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od tohoto proudu ustupuje. V současné době se používají hlavně katalogové domy, které 

vytvářejí jednotvárné čtvrti s monotónní zástavbou, což také není úplně optimální. V zájmu 

vybudování rozmanité čtvrti je budovat části s různým typem zástavby, např. kombinace 

volně stojících a řadových domů s odlišnou velikostí a standardem bydlení. Důležitá je i 

návaznost na městskou hromadnou dopravu. [19] 

 

 

2.4 Zásady pro úpravy veřejného prostranství 
 

Důležitým prvkem obytného prostředí je veřejný prostor, který s sebou přináší jeho 

zkvalitnění. Při jeho absenci se pak můžeme dočkat efektu, kdy lidé budou z území odcházet, 

aby se setkávali jinde. Najít správné velikosti ploch pro sociální kontakty však není lehké. 

Příliš velká plocha s sebou přináší větší náklady na údržbu, naopak plocha malá může být 

pohlcena potřebami dopravy a člověk by se zde necítil příliš dobře. Proto je nutné brát na 

tohle zřetel v nové výstavbě.  Důležitým faktorem je vytvořit takový prostor, aby se zde lidé 

setkávali při různých příležitostech, např. u dětského hřiště, garáží apod., čímž se stírá 

anonymita a lidé si vytváří vůči sobě jakési „sousedské“ vztahy. To má za následek, že jsou 

lidé obezřetní vůči cizím osobám, které se pohybují po jejich „teritoriu“, tj. lidé si své území 

přirozeně brání. 

Můžeme stanovit tři stupně kvality prostranství. Jedná se o pocit bezpečí, pohodlí a 

požitek. Při pocitu bezpečí je důležité, aby lidé měli nad daným místem nepřetržitý dohled a 

eliminovali tak projevy vandalismu a kriminality. Důležitá je i zklidněná doprava, motorová 

doprava totiž snižuje kvalitu prostředí hlukem a zplodinami. Při zvýšené dopravě mají lidé i 

strach se v daném místě pohybovat. Je proto nutné najít optimální míru dopravy s ohledem na 

význam daného místa. Dalším důležitým aspektem je vytvořit podmínky pro chůzi a pro 

zastavení a posezení. Špatné podmínky pro chůzi jsou bariérou v užívání prostranství zejména 

pro děti nebo seniory. K zlepšení můžeme přispět lepší přehledností a značením prostoru. Při 

chůzi je však potřeba se občas zastavit a odpočinout. Je proto nutné vymezit plochy určené 

k posezení. Zde je však nutná správná lokalizace, ne každé místo je vhodné.  

Nejlepší je umístění posezení v chráněných místech a tam kde mají krytá záda. Důležité je, 

aby si lidé na takových místech mohli v klidu popovídat. 

Veřejná prostranství jsou také místem různých příležitostných akcí, které zatraktivňují území. 
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Při vytváření návrhů ulic, náměstí, parků je nutno brát v úvahu současný životní styl a nové 

nároky na funkci veřejných prostranství. 

 

 

2.5 Zásady pro úpravy zeleně 
 

V zastavěném území můžeme definovat zeleň jako soubor spontánně nebo záměrně 

založených prvků živé a neživé přírody (kameny, terén, voda), které jsou pravidelně     

udržovány. 

Mezi prvky živé přírody patří zejména stromy, keře, trávníky a květiny. 

Charakteristikou zeleně je velké bohatství tvarů, velikostí, barev a proměnlivost. Má 

schopnost vytvářet prostor. Je nutné brát zřetel na to, že se zeleň v důsledku času mění a 

počítat s tím při jejím zakládání. Ve městě se zelení rozumí hlavně plochy parků, alejí, zahrad 

a dalších prvků. 

Zeleň v sídlech zmírňuje negativní dopad na fyziku i psychiku člověka. Mezi veřejnou zeleň 

zahrnujeme městské parky, zeleň veřejných prostranství, zeleň u obytné zástavby, aj. 

Při výsadbě dřevin je důležité používat zejména domácí dřeviny. Při užití keřů je nutno 

zohlednit jejich vliv na zakrytí parteru, přístupnost údržby a zastínění. Jedna 

z nejvýznamnějších překážek při výsadbě zeleně v uličním prostoru je vedení inženýrských 

sítí, a to nadzemních i podzemních. Stromy musí být vysazeny od těchto sítí ve vzdálenosti 

daných příslušnými normami, což je dle typu sítí od 0,5 do 2,5. Dále musíme vzít v potaz, že 

vzrostlá zeleň nesmí zasahovat do průjezdných a průchozích profilů komunikací. Trávníkové 

plochy by měly být pravidelně udržovány.  

 

2.6 Národní a evropské finanční nástroje 
 

2.6.1 Fondy Evropské unie 

Představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, 

jejichž prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a 

sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 

EU disponuje třemi fondy. Jsou to Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský 

sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS). [18] 
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Česká republika může v programovém období 2007-2013 čerpat z těchto fondů 26,69 miliard 

eur. Zprostředkujícím mezistupněm mezi těmito fondy a konkrétním příjemcem jsou operační 

programy.  

Projekty financované Evropskou unií jsou rozděleny do osmi hlavních skupin, z nichž jsou 

pro naše potřeby směrodatné projekty na Ochranu životního prostředí a Rozvoj měst a obcí, 

přeshraniční spolupráce. 

 

2.6.2 Regionální operační programy 

Regionální operační programy (ROP) jsou určeny pro sedm regionů v České republice 

s výjimkou Prahy. Mají zvýšit konkurenceschopnost regionů, urychlení jejich rozvoje a 

zvýšení atraktivity pro investory. Z fondů EU je pro ně vyčleněno 4,6 miliard eur. 

Témata na nichž se zaměřují můžeme shrnout do následujících oblastí. Jsou to dopravní 

dostupnost a obslužnost, rozvoj území, regionální rozvoj podnikání a rozvoj cestovního ruchu. 

V našem případě je směrodatná podpora v oblasti cestovního ruchu. [18] 

 

2.6.3 Oranžové hřiště 

Při výstavbě dětských hřišť můžeme využít projekt Nadace ČEZ, která se dlouhodobě zabývá 

podporou výstavby dětských a sportovních hřišť pod názvem „Oranžové hřiště“. 

Jelikož se obce dlouhodobě potýkají s nedostatkem financí, vychází jim Nadace ČEZ 

v tomhle ohledu vstříc. 

Byla podpořena výstavba již  více jak 160 hřišť za více jak 217 miliónů korun. 

 V Hodoníně byla tato podpora využita při výstavbě nového víceúčelového hřiště 

v roce 2009 na prostranství bývalého shromaždiště Velká Kasárna. Projekt v celkové hodnotě 

5,3 miliónů korun byl Nadací ČEZ podpořen částkou 1 milionu korun. 

 

2.6.4 Operační program životního prostředí 

Cílem tohoto programu je ochrana a zlepšování kvality ŽP. Vznikl ve spolupráci Státního 

fondu životního prostředí ČR, MŽP s Evropskou komisí. Nabízí v letech 2007-2013 přes 5 

miliard EUR. Podpora je rozdělena do sedmi prioritních os, z  nichž pro nás jsou směrodatné 

prostředky, které směřují na Zlepšování stavu přírody a krajiny. Jedná se o obnovu zeleně 

v obci, revitalizaci vodního toku či nádrže, ochrana rostlin a živočichů. Pro tyto účely je 

možno čerpat finanční prostředky ve výši 600 miliónů eur. O dotaci můžou žádat zejména 

obce a města, kraje svazky obcí, neziskové organizace, aj. Výše podpory je do výše max. 90% 

z celkových způsobilých výdajů projektu. 
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3. Charakteristika obce 
 

3.1 Širší vztahy 
 

3.1.1 Základní charakteristika obce 

Lázeňské město Hodonín leží v Dolnomoravském úvalu na pravém břehu řeky Moravy na 

hranici se Slovenskou republikou. V souřadnicích lze polohu vyjádřit jako: 48,80° severní 

šířky, 17,10° východní délky, 171 azimut, 33,65 elevace. 

Hodonín je vzdálen od Prahy 285 km, od Brna 75 km, od Bratislavy 95 km, od Vídně  

130 km. Rozloha města je 63,78 km2 , patří tak mezi největší města jihovýchodní Moravy.  

 

Dnešní podoba města je výsledkem dlouhodobého urbanistického vývoje. Město bylo 

rozděleno na severní a jižní část železniční tratí Přerov – Břeclav. Centrum města leží v jižní 

části, ze západní strany je lemováno průmyslovou zástavbou, z východní strany obytnými 

panelovými sídlišti a areálem nemocnice a lázní. Severní část města tvoří sídliště Bažantnice, 

bývalá kasárna, zóna starších bytových domů a podniků.  

Hodonín se skládá z několika částí. Jsou to zejména: centrum, Jihovýchod, Větrná Hůrka, 

Bažantnice, Nesyt a Pánov.  [4] 

 

3.1.2 Klimatické poměry 

Z klimatického hlediska je zájmové území součástí teplé oblasti T4, pro niž je charakteristické 

velmi dlouhé, velmi teplé a velmi suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým jarem a 

podzimem, krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá zima s velmi krátkým trváním sněhové 

pokrývky.  

 

Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek činí 585 mm, průměrná roční teplota 

dosahuje 9,5 °C. Výparnost je zde vyšší než srážkový úhrn a činí přes 800 mm. 

Běžný rozkyv úrovní hladiny podzemní vody vázaný na klimatické poměry činí cca 0,5 m. 

Nejnižší hladiny jsou zpravidla v listopadu, nejvyšší v dubnu.  

Podle mapy specifických odtoků podzemních vod (ČHMÚ) se v této oblasti vytváří na 1 km2  

méně než 0,5 l/s podzemních vod.  
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Počet letních dnů   60  -   70 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  170  - 180 
Počet mrazových dnů 100  - 110 
Počet ledových dnů   30  -   40 
Průměrná teplota v lednu - 2  až  -3 °C  
Průměrná teplota v červenci   19  -  20 °C 
Průměrná teplota v dubnu     9  -  10 °C  
Průměrná teplota v říjnu     9  -  10 °C 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více   80  -   90 
Srážkový úhrn ve vegetačním období  300  - 350 mm 
Srážkový úhrn v zimním období 200  - 300 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou   40  -   50 
Počet dnů zamračených  110  - 120 
Počet dnů jasných    50  -   60 

Tab. 1 Klimatické poměry 

 

3.1.3 Geomorfologické a geografické poměry 

Z geomorfologického hlediska je území součástí Dolnomoravského úvalu, nachází se 

v okrajové části  Dyjsko-moravské pahorkatiny nad rozhraním s Dyjsko-moravskou nivou.  

 

Po stránce geologické se zájmové území nachází v oblasti nejsevernějšího výběžku 

vídeňské pánve  Dolnomoravském úvalu. Jedná se o mohutnou sníženinu vyplněnou   

komplexem sedimentů neogenního stáří.  Převážnou část těchto uloženin představují tuhé, 

prachovité, proměnlivě vápnité jíly. V nich jsou vyvinuty polohy  

a čočky písků až drobných štěrků a  lignitu.   V nadloží neogénu je uložena  několik metrů 

mocná poloha vátých písků. Hlíny tvořící pokryv povrchu terénu jsou převážně písčité, 

humózní, s příměsí nebo pokryvem hlinitokamenitých navážek.  Tyto navážky zde lokálně 

tvoří až  přes 2 m mocnou vrstvu.   

 
3.1.4 Hydrogeologické poměry  

Z hydrogeologického hlediska spadá území do rajónu 225 – Neogenní sedimenty  

vněkarpatských a vnitrokarpatských  pánví - Dolnomoravský úval. Zvodnění je zde vázáno na 

průlinově propustné polohy písků až drobných štěrků v jílovém komplexu.  Míra zvodnění 

závisí na možnosti komunikace zvodně s oblastí napájení, ve zdejších podmínkách je 

charakterizována velikostí koeficientu transmisivity T = 2.10-5 až 2.10-4 m2/s. Z hlediska 

kvality  se v této oblasti jedná o vody s zvýšenými obsahy železa, manganu a dusičnanů.   
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První zvodeň se vyskytuje ve vrstvě vátých písků překrývajících neogenní jílové sedimenty. 

Hladina podzemní vody  je zde volná v hloubce 1,5 až 2,5 m pod povrchem terénu. Její 

úroveň  je závislá na  klimatických poměrech a během roku silně kolísá. [4] 

 

3.1.5 Vývoj obyvatelstva 

 
Tab. 2 Velikost a dynamika růstu města 

 
 
 

3.2 Občanská vybavenost 
 

3.2.1 Správní úřady a administrativa 

Hodonín spadá spolu s dalšími 20 obcemi v Jihomoravském kraji do obcí s rozšířenou 

působností. Veškerá většina správních a administrativních budov, jako Okresní úřad, Pošta, 

Okresní soud aj. se nachází  jihozápadně od řešeného území v těsné blízkosti centra. Městský 

úřad potom sídlí v  radnici na Masarykově náměstí v centru Hodonína. Další instituce jako 

např. Úřad práce leží v části Bažantnice západně od našeho území. [4] 

 

3.2.2 Zdravotnictví 

Nejvýznamnějšími zdravotnickými institucemi jsou Lázně Hodonín a Nemocnice T.G.M, 

ležící jihovýchodně v těsném sousedství řešeného území. Obě tyto zařízení se nachází 

v jednom areálu, díky čemuž jsou úzce provázané.  

14 
 



Lázně Hodonín patří prozatím k nejmladším lázeňským zařízením v republice. Provoz 

lázní byl zahájen v roce 1979. Podstatnou část léčení tvoří jódobromové koupele a zábaly, 

ruční klasické masáže a další procedury.  

Současné lázně tvoří ubytovací část s kapacitou 200 lůžek a moderní vodoléčebný pavilon.  

 

Nemocnice Tomáše Garrigue Masaryka byla uvedena do provozu v roce 1952. Sestává 

z devíti oddělení. Zajímavostí nemocnice je zimní zahrada s řadou cenných exponátů. 

Součástí areálu nemocnice a lázní je i rozsáhlý lázeňský park.  

 

3.2.3 Školství 

Pro své potomky můžou obyvatelé využít celkem 8 zařízení, které se věnují dětem 

předškolního věku. Školky jsou rozmístěny rovnoměrně po celém městě. 

Děti školou povinné můžou navštěvovat 4 základní školy, nacházející se na sídlišti 

Jihovýchod, na sídlišti Vančurova, v části Bažantnice a na Mírovém náměstí. Tři školy leží 

jihozápadně a jedna západně od řešeného území. Nejbližší základní školou je ta, nacházející 

se na sídlišti Vančurova. 

Ve městě je celkem 9 středních škol a učilišť. Nejvýznamnější je Gymnázium a Obchodní 

akademie, nacházející se v blízkosti centra a Střední průmyslová a umělecká škola a Vyšší 

odborná škola, která leží na Mírovém náměstí.  

V areálu bývalých kasáren stojí i jediná soukromá vysoká škola v Hodoníně, Evropský 

polytechnický institut. Leží západně od řešeného území. [4] 

 

3.2.4 Kultura 

Hodonín nabízí dostatek míst, kde se můžou občané kulturně vzdělávat, jako kulturní dům, 

kino, muzea, galerie a další.  

 

Kulturní dům se nachází mezi centrem města a sídlištěm Jihovýchod, jihozápadně od 

řešeného území. Od centra je vzdálen asi 600m. Kulturní dům je místem konání koncertů, 

divadelních představení, plesů apod. 

 

Masarykovo muzeum se nachází v bývalém zámečku. Během roku se zde konají 

krátkodobé výstavby z oblasti, historie, etnografie, kultury, přírody, techniky aj. Je zde také 

trvalá expozice věnovaná prvnímu československému prezidentu a hodonínskému rodáku 

Tomáši Garrigue Masarykovi. 
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Muzeum naftového dobývání a geologie najdeme v areálu bývalých malých kasáren, 

v blízkosti vlakového nádraží, v severní části města jihozápadně od našeho území. Seznamuje 

s tradicí naftového podnikání na území České a Slovenské republiky, geologií Moravy 

s historií průzkumu a těžby. 

 

Kino najdeme v řadové zástavbě domů na ulici Velkomoravská v blízkosti centra 

města. Svou činnost zahájilo v roce 1914. V roce 2007 proběhla rozsáhlá rekonstrukce. V roce 

2010 přešlo kino na nejmodernější digitální technologii, diky čemuž můžou diváci sledovat 

filmy ve formátu 3D nebo sledovat živé koncerty z různých částí světa. 

 

Za návštěvu stojí i budova radnice postavena v letech 1902-1904 ve stylu norimberské 

secese. Zajímavostí je zvonkohra na věži budovy. V blízkosti radnice stojí farní kostel sv. 

Vavřince. Je to původně gotická stavba, dnešní podoba je však z období baroka. Mezi 

kostelem a radnicí pak jistě zaujme zpívající fontána zbudovaná při rekonstrukci tohoto 

prostoru. Radnici a kostel najdeme jihozápadně od našeho území. 

 

Galerie výtvarného umění vystavená ve stylu secese s ornamentální výzdobou slouží 

k pořádání koncertů, přednášek a kulturních pořadů. 

 

Pro mladé občany je jistou kulturou i návštěva diskotéky Palladium, která patří mezi 

nejnavštěvovanější na Jižní Moravě, nacházející se v budově bývalého kulturního domu na 

jižním okraji města. [4] 

 

 

3.2.5 Sport a volný čas  

Sportovně založení lidé můžou využít mnoha sportovišť a zařízení po celém městě. Mezi 

nejvýznamnější patří atletický stadion, zimní stadion, sportovní hala, koupaliště aj. 

 

Sportovní areál u Červených domků se nachází v části Bažantnice v sousedství 

lesoparku západně od řešené lokality. Součástí areálu je atletický stadion s fotbalovým 

hřištěm, hokejbalové hřiště a tři volejbalové kurty.  
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Zimní stadion, který se nachází v blízkosti autobusového i vlakového nádraží, 

jihozápadně od našeho území, slouží jak sportovcům, tak i široké veřejnosti a to jednak 

v zimě, tak i v létě. Otevřen byl v roce 1958 jako jeden z prvních. V roce 2006 byla 

dokončena kompletní rekonstrukce. 

 

Další významným sportovištěm je sportovní hala, patřící mezi nejmodernější 

v republice. Nachází se v blízkosti sportovního areálu u Červených domků. Obyvatelé můžou 

využívat centrální víceúčelový sál, sál stolního tenisu a sál pro aerobik. 

 

V letních měsících slouží občanům letní koupaliště, které najdeme v části Rybáře, 

jižně od naší lokality, na okraji města. V roce 2008 byl po nákladné rekonstrukci otevřen 

moderní aquapark, který se skládá z víceúčelového bazénu, rekreačního bazénu a dětského 

bazénu.  

 

Krytý plavecký bazén se nachází v jižní části města v blízkosti řeky Moravy, v těsné 

blízkosti koupaliště. Ve dvoupodlažním objektu se nachází dva bazény, sauna, solárium aj. 

 

Dalším zařízením pro volno časové aktivity je hodonínská ZOO. Nachází se 

v severozápadní části města v prostředí lužního lesa, na západ od řešeného území. ZOO se 

rozkládá na více než 7 ha parkové a vodní plochy. Je zde chováno přes 500 kusů naší i 

exotické zvěře a to ve výbězích i moderních pavilonech. 

 

3.2.6 Další občanská vybavenost 

Neméně důležitou občanskou vybaveností jsou např. banky, informační centrum, obchodní 

zóny apod. 

 

Bankovní instituce jsou soustředěny zejména podél Národní třídy, která je důležitou 

městskou tepnou, vedoucí od vlakového nádraží až do centra města. Nachází se jihozápadně 

od naší lokality a dostaneme se na ní po silnic 43237, na kterou se napojuje řešené území a 

následně napojením na silnici II. třídy 432 na křižovatce ulic Purkyňova a Měšťanská. Na 

Národní třídě se nalézá také městská knihovna, informační centrum a spousta obchodů a 

služeb.  
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Významná obchodní zóna leží ve středu města v areálu bývalého cukrovaru podél 

hlavní silnice vedoucí na Slovensko. Na tuhle tepnu se dostaneme z řešené lokality taktéž po 

silnici 43237 a následným napojením na silnici II. třídy 432. Jde o rozsáhlou plochu 

s několika hypermarkety. 

Vedle této obchodní zóny sídlí státní i městská policie. [4] 

 

 

3.3 Doprava 
 

3.3.1 Silniční doprava 

Město leží na trase frekventované silnice 1. třídy číslo 55: Břeclav-Hodonín-Uherské 

Hradiště. Tato komunikace se má v budoucnu přebudovat na rychlostní silnici R55 tzv. 

„Pomoravskou dálnici“. Další významnou tepnou je silnice číslo 51 vedoucí přes Hodonín na 

Slovensko, silnice číslo 380 směrem na Brno a číslo 431 směr Kyjov. V budoucnu má městu 

od kamionové dopravy proudící na Slovensko pomoci velký obchvat Hodonína, na který 

občané marně čekají již několik let. Naše území se napojuje z jihu na silnici číslo 43237, která 

nás svede do středu města, směrem na jihozápad a do Rohatce,  směrem na severovýchod. [4] 

 

3.3.2 Železniční doprava 

Městem prochází železniční trať Břeclav - Přerov tzv. Severní Ferdinandova dráha. Rozděluje 

město na severní a jižní část. Kromě již zmiňovaného vlakového spojení, můžeme využít i 

další tři tratě, a to: Hodonín – Zaječí, Hodonín – Holíč (SR), Hodonín – Veselí nad Moravou. 

Vlakové nádraží se nachází ve středu města v blízkosti autobusového nádraží a nákupní zóny 

Cukrovar. Na nádraží se z našeho území dostaneme po silnici 43237 a následně napojením na  

silnici II. třídy 432, kde se potom na světelné křižovatce odbočíme na Národní třídu, která nás 

dovede až k vlakovému nádraží. Možností je též využití MHD. 

 

3.3.3 Dopravní obslužnost 

Město Hodonín je napojen na Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, který 

zajišťuje spojení do okolních obcí a měst s pomocí 38 linek.  
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Městskou hromadnou dopravu provozuje společnost ČSAD Hodonín a.s. a to 

v podobě čtyř linek, které zajišťují přepravu občanů po městě. Nejbližší zastávka vztažená 

k řešenému území se nachází na ulici Purkyňova, cca 300m jihozápadním směrem.  

 

3.3.4 Cyklistická doprava 

Hodonínem prochází několik dálkových cyklotras a také Moravská vinařská stezka, ta 

propojuje vinařské stezky, které představují jednotlivé oblasti pěstování vína na Jižní Moravě. 

Jednotlivé stezky nesou jména vinařských oblastí a jejich trasy jsou označeny žlutými 

cykloturistickými značkami s logem vinařských stezek. Každá vinařská oblast má jinou barvu 

loga. 

Městem prochází také Moravská cyklotrasa, která je jedním z pilířů projektu 

Moravskoslezské dálkové cyklotrasy. 

Nejbližší cyklostezka se nachází na jihu v těsné blízkosti řešené lokality. Dostaneme se po ní 

k městskému hřbitovu, odkud pokračuje už jako Moravská vinařská, na opačnou stranu nás 

zavede téměř k centru města. 

 

3.3.5 Vodní doprava 

Centrem vodní turistiky je v Hodoníně Přístaviště U Jezu. Nachází se na jižním okraji města, 

na hranici se Slovenskou republikou. V areálu najdeme budovu veslařského klubu, restauraci 

a nástupní molo. Projet se můžete po řece Moravě a po vybudování plavební komory 

v nedalekém Rohatci dojde k napojení na Baťův kanál a možnost plavby z Hodonína až do 

Otrokovic. V plánu je i vybudování vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, kdy by se při 

realizaci tohoto projektu stal Hodonín důležitým přístavem. [4] 
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4. Průvodní zpráva 

 

4.1 Identifikační údaje 

Zadavatel:         

VŠB-TU OSTRAVA                   

FAKULTA STAVEBNÍ      

Katedra Městského Inženýrství    

 
Navrhovatel:     

Město Hodonín     

Masarykovo náměstí 1    

695 35,  Hodonín   

 
Zpracovatel: 

Bc. Martin Kraus 

Jižní 21 

695 01, Hodonín 

 
 
4.2 Hlavní cíle řešení 
 
Cílem diplomové práce je vytvořit územní studii zástavby lokality, která bude sloužit jako 

podklad pro změnu územního plánu pro funkci smíšeného využití. Celá lokalita bude 

včleněna do urbanistické struktury města a bude zohledňovat architektonické a urbanistické 

danosti zástavby v bezprostředním okolí a bude řešena v návaznosti na stávající areál. 

Práce bude založena na základních poznatcích územního plánování, urbanismu a technické 

infrastruktury.  

 

 V urbanistickém návrhu se v obou návrzích jedná o kombinovanou zástavbu 

rodinných domů a nízkopodlažních bytových domů, doplněnou o příslušnou občanskou 

vybavenost a ploch veřejného prostranství. 
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V řešeném území o ploše cca 9,3 ha by mělo vzniknout kvalitní bydlení v příjemné a 

klidné lokalitě v severovýchodní části města. Navržená obytná zástavba by měla rovněž 

přispět k dalšímu rozvoji města. 

 

4.3 Použité podklady 
 

Pro vypracování územní studie byly použity tyto podklady: 

• územní plán města Hodonín 

• katastrální mapa 

• výškopis  

• polohopis  

• ortofoto obce (www.cuzk.cz) 

• letecký snímek dané lokality 

• výkres vedení plynovodu  

• výkres vedení vodovodu a kanalizace 

• výkres vedení elektrického napětí 

• informace o jednotlivých parcelách v řešené lokalitě 

 

 

4.4 Popis územního plánu 
 

Pořizovatelem ÚP  byl Okresní úřad Hodonín - referát regionálního rozvoje a zpracovatelem 

Urbanistické středisko Brno s.r.o. 

Koncept územního plánu byl zpracován v roce 1995, souborné stanovisko bylo projednáno 

městským zastupitelstvem 2.11.1995. Návrh územního plánu města byl schválen Městským 

zastupitelstvem v Hodoníně dne 13.3.1997, následně byla vydána Obecně závazná vyhláška 

č.5/97 o závazných částech územního plánu města Hodonína. 

Návrhové období je stanoveno na r. 2010 . 

Návrh územního plánu je zpracován na nereambulovaných mapách v měřítku l:5000, širší 

vztahy včetně ekologické stability v měř. 1 : 25000. [14] 

Ve stávajícím ÚP zasahuje řešená lokalita do plochy výrobních aktivit.  
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4.5 Soulad s územním plánem 
 

Řešené území je podle ÚP určeno pro výrobní aktivity. Řešená diplomová práce bude sloužit 

jako podklad pro změnu územního plánu pro funkci smíšeného využití 

Objemově prostorové regulativy nařizují max. výšku 2.NP+obytné podkroví. Zastřešení bude 

provedeno šikmou střechou se sklonem 30-40°.  

Dopravní napojení lokality na silnici III/43237 (ul. Purkyňova) bude v místě stávajícího 

sjezdu k autosalónu Peugeot. Nové napojení bude navrženo v blízkosti Pánovského příkopu. 

Napojení na inženýrské sítě bude provedeno na stávající sítě. Je třeba přeložit vedení el. 

energie 22 kV a plynovodu STL, které křižují lokalitu.  

Podle návrhu byla v lokalitě navržena funkční plocha bydlení (rodinné a bytové domy), 

občanské vybavenosti, dopravní a technické infrastruktury a funkční plocha rekreace. 

Napojení řešeného území na stávající uliční síť je taktéž v souladu s územním plánem.  

 

 

4.6 Vymezení řešeného území 
 

Lokalita „Za nemocnicí“ (tzv. Zadní díly) leží na severovýchodním okraji katastrálního území 

města Hodonín mezi státní silnicí III/43237 (ul. Purkyňova) a železniční tratí Břeclav – 

Přerov. Z jihozápadní strany sousedí s areálem hodonínské nemocnice, severovýchodní 

hranici tvoří Pánovský potok (tzv. Očovský járek), na nějž dále navazují rozsáhlé plochy 

zemědělské půdy. Silnice III/43237 uzavírá území z jihovýchodu, železniční trať ze 

severozápadu. Za tratí ČD severovýchodním směrem jsou situovány průmyslové areály 

Hodonínských cihelen, Prefy a dalších podniků.  Do řešeného území není zahrnuta plocha 

stávajících autosalonů se zázemím u hlavní silnice. 
 

4.7 Charakteristiky řešeného území 
 

4.7.1 Stávající stav 

Převážnou část řešeného území zabírá orná půda s částečným stromovým porostem na 

severovýchodě podél Pánovského potoka. Území má tvar obdélníku o velikosti cca              

200 x 500 m. Tento obdélník narušují stávající autosalony, situované v jihozápadní části.  
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Území je rovinné, mírně se svažující jihovýchodním směrem, tj. od železniční trati ke 

stávající silnici a současně směrem k Pánovskému potoku. Výškový rozdíl činní cca 8 m na 

délku 500 m. 

V přední části lokality je vybudována část zpevněné komunikace a inženýrských sítí, 

které měly sloužit pro areál firmy Groz-Beckert Czech Hodonín. Původní záměr uvedené 

firmy vybudovat v lokalitě rozsáhlý výrobní závod však nebyl realizován a pozemky mají být 

opět vráceny do majetku Města Hodonín pro účely bydlení. Malá část této plochy u silnice 

III/43237  je zastavěna objektem servisu, v sousedství jsou vybudovány dva autosalony, 

jejichž plocha včetně zázemí je z řešeného území vyčleněna, jak již bylo popsáno výše 

Nejbližší obytná zástavba se nachází na protější straně silnice jihovýchodně od lokality. 

Jedná se o novější rodinné domky, podél ul. Purkyňovy . 

 Před areálem nemocnice je ve vzdálenosti cca 300 m situována zastávka MHD, 

nejbližší prodejna potravin je na protější straně silnice směrem k centru města, vyšší občanská 

vybavenost (nákupní středisko, služba) je dostupná v sídlišti U nemocnice cca 1 km od 

řešeného území. 

Přístup do lokality je v současné době zajištěn jedním vjezdem ze státní silnice 

III/43237, který slouží pro autosalony a servis. Na zpevněnou část navazuje dále nezpevněná 

polní cesta vedoucí podélně celým územím až k železniční trati, kde se napojuje na  

nezpevněnou cestu podél železničního náspu.  V jihovýchodní části území se nacházejí 

stávající inženýrské sítě, které byly většinou vybudovány v rámci přípravy území pro firmu 

Groz-Beckert Czech Hodonín. 

 

4.7.2 Geologické poměry 

V lokalitě Zadní díly („Za nemocnicí“) byl v souvislosti se záměrem firmy Groz-

Beckert Czech Hodonín proveden stavebně geologický průzkum (fa ELGEO Plasgura, 

03/2000). Bylo zde realizováno 5 strojně vrtaných sond do hloubky 6-8 m. 

Terén v území je mírně svažitý jihovýchodním směrem s výškovým rozdílem cca 8 m 

na délku 500 m a současně se spádem k Pánovskému potoku.  

Podle výsledků průzkumných prací  je severovýchod území podél Panovského potoka 

tvořen do hl. 3,6 m pod terénem silně stlačitelnými a pro zakládání nevhodnými zeminami. 

Pod ornicí je uložen  bahnitý nánosový písek, níže pak jíl s měkkou konzistencí.  
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Tento prostor je klasifikován jako staveniště se složitými základovými poměry. Stavby  

je zde možno zakládat pouze hloubkově  nebo plošně. 

V ostatních částech území se nacházejí zeminy se střední únosností  a střední 

stlačitelností. Jsou to vysoce plastické jíly střídající se s prachovými zeminami. Zde je možno 

zakládat na základových pasech již v nezámrzné hloubce. Vzhledem k tomu, že se však i zde 

vyskytují nepravidelně měkké polohy jílu (i když o malé mocnosti), nelze žádnou část  území 

označit jako staveniště s jednoduchými základovými poměry a každou stavbu bude nutno 

posuzovat z hlediska zakládání individuálně. 

Hladina podzemní vody byla naražena ve dvou sondách v hloubce od 1,2 a 3,7 m pod 

povrchem. Výška hladiny  není stálá a může kolísat ± 1 m podle klimatickým podmínek. 

Podle posudku je podzemní voda slabě agresivní svým zvýšeným obsahem síranů, vytváří 

však  velmi vysokou agresivitu prostředí na kovová zařízení. [14] 

 

 

4.8 Vazby řešeného území na širší okolí 
 

Lokalita se nachází na severovýchodním okraji města Hodonín. Napojení území bude 

provedeno z ulice Purkyňova v jihozápadní části lokality. Směrem na severovýchod nás 

silnice III/43237 zavede do obce Rohatec a odtud pak na nájezd na silnici 1. třídy č. 55, která 

je hlavním silničním tahem Přerov – Břeclav.  Směrem na jihozápad se dostaneme na silnici 

II. třídy č 432, která nás zavede do středu města, kde se na ni napojuje Národní třída, která 

tvoří důležitou městskou tepnu vedoucí od vlakového nádraží do centra města.  Dále se po 

komunikaci dostaneme její spojnici s komunikací č. 51 vedoucí na Slovenskou republiku. Po 

komunikace č. 380 napojující se na Národní třídu u vlakového nádraží   se dostaneme do 

městské části Bažantnice a dále na tah vedoucí směrem na Brno. 

Vzdálenost řešeného území od centra města je cca 2000m vzdušnou čarou. 

 

 Nejbližší zastávka MHD se nachází cca 300 m jihozápadním směrem od řešené 

lokality. Je situovaná u vjezdu do Nemocnice TGM. Přístup na ní je možný po stávající 

komunikaci pro pěší jdoucí souběžně se silnicí III/43237 směrem do centra města. Přechod 

přes komunikaci pro motorová vozidla  je zajištěn vyznačenými přechody pro chodce. Další 

zastávka je situovaná v blízkosti městského hřbitova, jihovýchodním směrem vzdálená cca 

500 m, jedná se o konečnou zastávku městské hromadné dopravy.   
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 Nejbližší obchod s potravinami se nachází cca 400 m od dané lokality, je situovaný 

přes silnici naproti zastávky MHD u nemocnice. Přístup do obchodu je stejný jako v případě 

zmíněné zastávky. V případě jízdy na bicyklu můžeme využít stávající cyklostezku jdoucí 

souběžně s komunikací pro pěší. Vyšší občanská vybavenost je situovaná cca ...... od řešeného 

území ve směru k centru města.. Dostaneme se k ní po komunikaci pro pěší popř. 

cyklostezkou nebo  můžeme využít městskou hromadnou dopravou.  

 

 Nejbližší základní školou je ta na sídlišti Vančurova, vzdálenost je cca 900m od 

našeho území. Nejlepší přístup je městskou hromadnou dopravou a následně použití 

komunikací pro pěší vedoucí ke škole. 

 

 Ostatní důležitá občanská vybavenost ve městě je vyznačena na výkrese Širší vztahy, 

který je součástí výkresové dokumentace. 

 

 

4.9 Limity využití území 
 

Limitami v území jsou jednak stávající inženýrské sítě a jednak  ochranné pásmo drážního  

tělesa železničního koridoru Břeclav – Přerov. 

Na okraji území nás v jihovýchodní části omezuje nadzemní elektrické vedení VN 110 kV 

jdoucí na severovýchod, které zde protíná roh území a následně se stáčí a pokračuje již mimo 

lokalitu podél pánovského příkopu směrem na severozápad. V tomto rohu se odděluje 

podzemní vedení VN a protíná naše území příčně, přičemž probíhá kolem konce stávajících 

autosalonů a následně se stáčí a pokračuje podél areálu nemocnice, kde se zhruba ve čtvrtině 

délky území napojuje na stávající distribuční trafostanici. Vzhledem k plánované zástavbě, je 

nutná přeložka tohoto vedení. Ochranné pásmo nadzemního el vedení je 15 m, podzemního 

el. vedení potom 1 m. 

 

 Další limitou je oddílná kanalizace tj. splašková a dešťová, budovaná pro potřebu 

přípravy území pro výstavbu firmy Groz-Beckert Czech Hodonín. Ta se nachází stejně jako 

el. vedení v jihozápadní části území. Ochranné pásmo kanalizační stoky do průměru 500 mm 

včetně je 1,5 m.  Stávající vodovodní řád obíhající autosalon a pokračující dále podél areálu 

nemocnice je další omezující limitou. Ochranné pásmo vodovodu je 1,5 m. 
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 Vedení plynovodu nás omezuje zejména v horní části území, kde probíhá šikmo přes 

náš řešený prostor. Z toho důvodu je nutná přeložka tohoto vedení.  

 

 Území je ze severozápadu vymezeno drážním tělesem železničního koridoru Břeclav – 

Přerov, jehož ochranné pásmo činní 60 m od osy krajní koleje. Díky provozu na železniční 

trati vymezujeme v území i hlukové pásmo. 

 

 Limitou jsou i složité základové poměry v severovýchodní části území podél 

Pánovského potoka. Dále jsou to odstupové vzdálenosti od místních komunikací dle vyhlášky 

č. 268/2009 Sb. a příslušných norem., odstupové vzdálenosti objektů z hlediska polohy vůči 

sousedním RD, oslunění a požární bezpečnost dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a příslušných 

norem,  podmínky platného a schváleného územního plánu města Hodonín a ostatní platné 

vyhlášky, normy a předpisy související s navrženým záměrem. 

V neposlední řadě jsou to stávající objekty v řešeném území. 

 

 

4.10 Regulační zásady 

Regulační prvky plošného uspořádání 

Plochy čistého bydlení 

zahrnují nově navržené bytové  a rodinné domy. 

přípustné funkce: 

a) bydlení  

b) funkce doplňující funkci bydlení (veřejná zeleň, komunikační přístupy) 

c) parkování, garážování jako součást rodinných a bytových domů 

d) drobné individuální nevýrobní služby jako součást RD a BD bez negativního dopadu na 

okolí 

 

Plochy technické vybavenosti 

zahrnují koridory  komunikací, chodníků  a tras inženýrských sítí a technická zařízení.  

přípustné funkce 

− trasování inženýrských sítí a místních komunikací 

− doplňující stavby k inženýrským sítím 
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Prvky prostorového uspořádání a  architektonického řešení 

 

Výška zástavby 

je určena max. počtem podlaží. 

Pro danou lokalitu jsou stanoveny tyto možnosti výškového řešení objektů.  

Jsou to: 

− 1 nadzemní podlaží  + podkroví (rodinné domy) 

− 2 nadzemní podlaží + podkroví (bytové domy,) 

− 1 nadzemní podlaží (garáže) 

 

Způsob zastřešení 

udává tvar a sklon střechy jednotlivých objektů. V lokalitě jsou povoleny tyto typy zastřešení: 

− střecha sedlová 

− střecha valbová (polovalbová) 

− střecha stanová 

− střecha rovná (garáže) 

Střechy budou opatřeny vikýři nebo střešními okny. 

Doporučený sklon střechy pro danou lokalitu je 30°- 40°. 

 

Způsob oplocení 

udává polohu pevného oplocení rodinných domů podél veřejných ploch a komunikací  

 

Materiálové provedení vnějších částí RD a bytových domů 

− fasáda - jemnozrnné omítky v pastelových barvách s použitím vhodných architektonických 

detailů 

− otvorové prvky (okna, dveře, vrata, vikýře) - dřevěné nebo plastové 

− střecha - tašková krytina pálená nebo betonová 

− sokl - hladká nebo hrubozrnná omítkovina, obklad soklu - keramický matný, kamenný, 

z betonových štípaných tvárnic apod. 

− vnější obklady - dtto 

− oplocení podél veřejných prostor - podezdívka + pilíře zděné, kamenné,  z betonových 

štípaných tvárnic, výplně zděné, kovové, dřevěné 
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Materiálové provedení komunikací 

− komunikace v obytné zóně š. 5 m – živičný povrch 

− chodníky v obytné zóně, parkovací stání – dlážděný povrch (betonová nebo žulová dlažba 

s barevným rozlišením) 

− chodníky – dlážděný povrch (betonová nebo žulová dlažba). 

 

Zeleň 

Při  výsadbě zeleně bude použita druhová skladba uplatňující se v místních podmínkách. Pro 

plochy parkových úpravy  je nutno zpracovat samostatnou projektovou dokumentaci. 

 

Objekty technického vybavení 

− trafostanice - budou zakomponovány do navržené zástavby (šikmá střecha, barevná fasáda) 

− rozvodné skříně - budou v max. míře budovány jako součást objektů, příp. 

zakomponovány do oplocení 

− veřejné osvětlení - budou použita svítidla max. výšky 4,0 m. 

 

 

4.11 Orientační šetření mezi obyvateli  
 

Jako průzkum pro vypracování diplomové práce jsem měl provést orientační šetření mezi 

obyvateli týkající se řešeného území. 

Pro své šetření jsem vytvořil anketu, kterou jsem použil v blízkosti lokality „Zadní Díly“ ve 

městě Hodonín. V této anketě jsem se dotazoval lidí na jejich názory, týkající se výstavby 

v již zmiňované lokalitě.  

 

Otázky v anketě: 

1) Myslíte si, že je území Za Nemocnicí vhodné pro novou bytovou výstavbu? 

2) upřednostňovali by jste bydlení v bytovém domě nebo RD? 

3) pokud RD, jaký typ? 

4) max. investice do RD? 

5) mělo by se v území nacházet multifunkční hřiště? 

6) mělo by se v území nacházet dětské hřiště? 

7) uvítali by jste v území parkové plochy? 
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8) uvítali by jste v území vyhrazené plochy pro venčení psů? 

9) měl by se v území nacházet obchod (s potravinami, s pečivem), popřípadě jiné služby? 

10) co by jste ještě v území uvítali? 

 

1) Myslíte si, že je území Za Nemocnicí vhodné pro novou bytovou výstavbu? 

První otázka  byla směřovaná na vhodnost území pro novou zástavbu. Většina dotázaných tj. 

85 procent bylo názoru, že je zástavba vhodná. Zbytek tj. 15 procent nikoli. 

 

2) Upřednostňovali by jste bydlení v bytovém domě nebo RD? 

Druhá otázka se týkala toho, jaké bydlení v dané lokalitě by občané upřednostňovali. 71,4 

procent lidí by upřednostňovalo bydlení v rodinném domě, zbylých 28,6 procent bydlení 

v bytě. 

 

3) pokud RD, jaký typ? 

Další otázka se týkala typu RD, jaký by si dotazovaní vybrali, v případě že v předchozí otázce 

upřednostňují bydlení v rodinném domě. 80 procent by si vybralo solitérní RD, 20 procent 

bydlení v řadovém RD. 

4) max. investice do RD? 

Většina dotazovaných by investovala do vlastního rodinného domu částku okolo 2 miliónů 

korun. 

 

5) mělo by se v území nacházet multifunkční hřiště? 

Pátá otázka směřovala na návrh multifunkčního hřiště v řešeném území. Všichni dotazovaní 

byli názoru, že by se hřiště v lokalitě mělo nacházet. 

 

6) mělo by se v území nacházet dětské hřiště? 

Na otázku, zda by se mělo v území nacházet dětské hřiště bylo odpověděno následovně. 90 

procent lidí bylo pro umístění hřiště pro děti, ovšem 10 procent bylo proti. 

 

7) uvítali by jste v území parkové plochy? 

Na tuhle otázku bylo odpovězeno jednoznačně. Všichni dotazování by parkové plochy 

v území uvítali. 
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8) uvítali by jste v území vyhrazené plochy pro venčení psů? 

Další otázka se dotýkala tématu psích „miláčků“. Bylo se dotazováno, zda by se měly objevit 

v lokalitě vyhrazené plochy pro venčení. 83 procent lidí bylo názoru, že by se v území objevit 

měly, 17 procent pak nikoliv. 

 

9) měl by se v území nacházet obchod (s potravinami, s pečivem), popřípadě jiné služby? 

Devátá otázka  směřovaná na obyvatele se týkala občanské vybavenosti, přesněji obchodu 

popř. jiných služeb, které by si dotazovaní v území přáli. 95 procent lidí, kterým byla 

položena tahle otázka, by si obchod v území přála. 

 

10) co by jste ještě v území uvítali? 

Další otázka měla charakter doplňující. Mohli zde vyjádřit svůj názor, co by se ještě v území 

mělo nacházet. 44 procent dotazovaných by uvítala zastávku MHD, 14 procent návrh garáží, 

42 procent by už v území nic nenavrhovalo. 
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5. Technická zpráva 
 

5.1 Urbanistická varianta 1 
 

Urbanistická varianta 1 byla koncipována tak, aby nabídla co největší počet různých forem 

bydlení v rodinných a nízkopodlažních bytových domech. Jak již bylo řečeno, jedná se o 

kombinovanou zástavbu bytových a rodinných domů, doplněnou o objekt občanské 

vybavenosti a taktéž doprovodné parkové zeleně, s dětskými a sportovními hřišti. 

Urbanisticky je zástavba rozdělena na funkční zóny bydlení, dopravy a rekreace. Zóna 

bydlení tvoří hlavní složku. Dopravní zóna je navržena tak, aby byla zajištěna obslužnost 

složek bydlení. 

 

Návrh vychází z dopravního skeletu již zbudované obslužné komunikace  

v jihovýchodní části území odbočující ze státní silnice 43237 v ulici Purkyňova. Na tuto 

komunikaci se napojují nově navržené větve komunikací funkční třídy D1, které pokračují 

severozápadním směrem dále do území, kde se pak následně propojují, čímž vytvoří 

propojený okruh.  Z důvodu zklidnění dopravy na daných úsecích jsou obě navržené 

komunikace obloukově zakřivené, čímž se nabízí zajímavější urbanistické ztvárnění nově 

budované zástavby. 

 

Bytové domy jsou navrženy podél areálu nemocnice v severozápadní a taktéž 

v jihovýchodní části území uvnitř prostoru, který vymezuje stávající obslužná komunikace. 

Dá se říct, že navržené domy uzavírají pohledově území z jihovýchodní i severozápadní 

strany.  Jsou navrženy jako. dvoupodlažní s obytným podkrovím a zastřešené sedlovou 

střechou se sklonem v rozmezí 30-40°.  V jihovýchodní části jsou navrženy dva bytové domy 

rohové dispozice o půdorysné ploše 576m2. Při jejich lokalizaci bylo nutno zohlednit 

ochranné pásmo elektrického vedení VN, probíhající přes jihovýchodní cíp území 

s následným odbočením podél Pánovského příkopu. Podél areálu nemocnice jsou navrženy 

dva typy bytových domů Centrální BD má obloukovou dispozici kopírující nově navrženou 

komunikaci. Jeho půdorysná plocha je 936m2. Po obou stranách tohoto domu jsou navrženy 

dva menší obdélníkové bytové domy, o půdorysné ploše 288m2. Před bytovými domy jsou 

v dostatečném počtu navržena odstavná stání dle normy ČSN 73 6110. Taktéž jsou před BD 

umístěny zpevněné plochy pro umístění kontejnerů s odpadem. 
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Rodinné  domy jsou zastoupeny ve formě solitérních, řadových domů a dvojdomů. 

Všechny RD jsou navrženy jako jednopodlažní s obytným podkrovím, zastřešené sedlovou 

střechou se sklonem 30–40°. Součástí každého domu je garáž pro odstavení vozidla. Další 

odstavení vozidla je možné na pozemku rodinného domu, při vjezdu do garáže. 

 Řadové domy a dvojdomy jsou umístěny v severozápadní části území naproti bytovým 

domům. Díky zakřivené obloukové komunikaci netvoří linii, ale kopírují průběh komunikace, 

čímž je dosaženo zajímavějšího architektonického ztvárnění. Řadové RD jsou navrženy 

v počtu 14 domů, o půdorysném rozměru 10,0 x 11,0m. Dva dvojdomy jsou pak umístěny na 

začátku a konci navržené komunikace funkční třídy D1 po stranách řadových domů. Solitérní 

domy jsou umístěny podél druhé navržené komunikace jdoucí od v jihovýchodu směrem na 

severozápad území. Byly použity čtyři velikostní typy RD. Nejmenší domy o rozměru 10,25 x 

8,0m se nachází v severovýchodní části v počtu tří domů. Největší RD o půdorysném rozměru 

12,0 x 10,0m  jsou umístěny v počtu 6 domů v místě obloukového zakřivení nově navržené 

komunikace. Zbylé plochy jsou zastavěny rodinnými domy o velikosti půdorysu 11,7 x 8,25m 

v počtu 12 domů. Celkový počet solitérních domů je tak 21.  Všechny parcely samostatně 

stojících rodinných domů budou oploceny. Vnější oplocení podél komunikací a veřejných 

ploch je doporučováno volit jednotné s max. výškou 1, 5m. Vzájemné odstupové vzdálenosti 

RD mezi sebou a odstupy od komunikace byly provedeny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Vstupy do jednotlivých objektů jsou orientovány směrem k navrhovaným komunikacím. 

Velikosti pozemků u solitérních rodinných domů se pohybují v rozhraní 822 – 1122 m2, u 

řadových RD pak v rozmezí 370 – 468m2. 

Všechny navržené pozemky a domy v nich osazené jsou vhodně orientovány ke světovým 

stranám tak, aby byly dodrženy požadavky na dostatečné osvětlení a oslunění, zejména co se 

týče zahrad a to v souladu s typologickými požadavky. 

 

V severozápadní části lokality vznikne sportovně-rekreační prostor, tvořený 

multifunkčním hřištěm a hřištěm na tenis a parkem s dětským hřištěm doplněný o vhodný 

mobiliář. Parkové plochy se budou nacházet i v ochranném pásmu železničního koridoru 

Břeclav-Přerov, kde budou tvořit spolu s vzrostlými stromy hlukovou bariéru od provozu 

zmiňované železniční trati. Další parkové plochy vzniknou v jihovýchodní části území a 

budou tak oddělovat provoz na komunikaci 43237 v ulici Purkyňova od nově navržené 

zástavby. Uvnitř dispozice rohových bytových domů vznikne náměstíčko s dětským hřištěm 

pro předškolní děti, doplněné vhodným mobiliářem. V hlukovém pásmu, mezi sportovními 
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hřišti a parkem v ochranném pásmu vznikne restaurace se studenou kuchyní doplněná o 

prodejnu pečiva. Stavba bude jednopodlažní s valbovou střechou. 

 

Díky vytvoření parku v severozápadní části, je možné propojení s areálem nemocnice 

a následně s přilehlými lázněmi. Toto propojení by se muselo řešit např. umístěním branky do 

oplocení areálu nemocnice a následně parkovými úpravami uvnitř tohoto areálu. 

Další rozšíření lázeňských kapacit nebylo v návrhu řešeno, s ohledem na kontaktování vedení 

Lázní Hodonín, jimiž bylo sděleno, že se jejich aktivity týkající se rozšiřování netýkají 

řešeného území „Zadní Díly“. 

 

 

5.2 Urbanistická varianta 2 
 

V urbanistické variantě 2 byla vytvořena zástavba, která se odlišuje od často preferovaných 

způsobů zastavění do monotónních pravoúhlých ulic. Druhá varianta proto byla pojata oproti 

variantě č. 1 poněkud netradičně. 

Stejně jako v předchozí variantě jde o kombinovanou zástavbu bytových a rodinných domů, 

doplněnou o objekt občanské vybavenosti a taktéž doprovodné parkové zeleně, s dětskými a 

sportovními hřišti. 

Urbanisticky je zástavba rozdělena na funkční zóny bydlení, dopravy a rekreace. Zóna 

bydlení a rekreace zde tvoří hlavní složku. Dopravní zóna je navržena tak, aby byla zajištěna 

obslužnost složek bydlení. 

 

Návrh vychází z dopravního skeletu již zbudované obslužné komunikace  

v jihovýchodní části území odbočující ze státní silnice 43237 v ulici Purkyňova.  Ovšem 

příčná část a část komunikace v jihovýchodní části byla zrušena. Nově navržené komunikace 

probíhají v oblouku podél obou okrajů území směrem na severozápad. Komunikace jsou 

navrženy jako místní obslužné. Konečná část těchto komunikací však zhruba ve 100m úseku 

přechází do funkční třídy D1. Uspořádání komunikací umožnilo vytvoření celistvého 

veřejného prostoru mezi nově navrženými bytovými domy. 

 

Dva bytové domy s obloukovou dispozicí o půdorysné ploše 1320m2 jsou navrženy 

zhruba ve středu řešeného území s tím, že každý z BD kopíruje nově navrženou zakřivenou 
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obslužnou komunikaci. Díky této lokalizaci  vznikl mezi domy vnitroblok, ve kterém je 

umístěno jakési  centrální „náměstí“, po jehož koncích jsou umístěny víceúčelové hřiště, 

oddělené od prostoru „náměstí“ plochou zeleně. Další bytové domy jsou umístěny 

v jihovýchodní části lokality. Jsou řešeny jako rezidenční bydlení, s tím, že obyvatelé v 1.NP 

můžou využívat soukromé předzahrádky.  Při jejich lokalizaci bylo nutno zohlednit ochranné 

pásmo elektrického vedení VN, probíhající přes jihovýchodní cíp území s následným 

odbočením podél Pánovského příkopu. Všechny navrhované BD jsou dvoupodlažní 

s obytným podkrovím, zastřešené sedlovou střechou se sklonem v rozmezí 30-40°. 

Před bytovými domy jsou v dostatečném počtu navržena odstavná stání dle normy ČSN 73 

6110. Taktéž jsou před BD umístěny zpevněné plochy pro umístění kontejnerů s odpadem. 

 

Podél komunikací funkční třídy D1 je navržená zástavba 32 řadových rodinných domů 

o půdorysném rozměru 10,0 x 11,0m. Jsou řešeny jako jednopodlažní s obytným podkrovím. 

Součástí každého domu je garáž pro odstavení vozidla. Další odstavení vozidla je možné na 

pozemku rodinného domu, při vjezdu do garáže. Plocha jednotlivých parcel se pohybuje 

v rozmezí 350 - 560m2. Vstupy do jednotlivých objektů jsou orientovány směrem 

k navrhovaným komunikacím. Všechny navržené pozemky a domy v nich osazené jsou 

vhodně orientovány ke světovým stranám tak, aby byly dodrženy požadavky na dostatečné 

osvětlení a oslunění, zejména co se týče zahrad a to v souladu s typologickými požadavky.  

 

Uvnitř dispozice obloukových bytových domů vznikne sportovně rekreační centrum, 

jehož hlavní prvek tvoří centrální „náměstí“ vejčitého tvaru, dále víceúčelové hřiště umístěné 

po obou koncích „náměstí“. Zhruba mezi rezidenčními BD a víceúčelovým hřištěm je 

navrženo dětské hřiště kruhového tvaru, jež je obkrouženo komunikací pro pěší. Vše dotváří 

vhodně navržená zeleň s příslušným městským mobiliářem. 

Další parkové plochy jsou navrženy kolem oplocení nemocnice a podél Pánovského příkopu. 

Stejně jako v první variantě jsou  v ochranném pásmu železničního koridoru Břeclav-Přerov 

navrženy parkové plochy, které budou tvořit spolu s vzrostlými stromy hlukovou bariéru od 

provozu zmiňované železniční trati. Mezi řadovými rodinnými domy a železniční tratí je 

v hlukovém pásmu navržena restaurace spolu s prodejnou pečiva. 
Díky vytvoření parkových ploch v severozápadní části, je možné propojení s areálem 

nemocnice a následně s přilehlými lázněmi. Toto propojení by se muselo řešit např. 

umístěním branky do oplocení areálu nemocnice a následně parkovými úpravami uvnitř 

tohoto areálu. 
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Další rozšíření lázeňských kapacit nebylo v návrhu řešeno, s ohledem na kontaktování vedení 

Lázní Hodonín, jimiž bylo sděleno, že se jejich aktivity týkající se rozšiřování netýkají 

řešeného území „Zadní Díly“. 
 
5.3 Zhodnocení variant 
 

Pro další práci bylo nutno obě varianty porovnat a vyhodnotit, která by byla vhodnější pro 

další dopracování. 

Z tohoto hodnocení byla vybrána varianta 1. Z urbanistického hlediska se možná jako lepší 

jeví varianta 2, ovšem její realizace by byla  i ekonomicky náročnější, s ohledem na rušení 

části stávající komunikace.  

Varianta 1 nabízí více forem bydlení, a to zejména co se týče rodinných domů. Zde musíme 

přihlédnout i k neformální anketě, která byla provedena mezi obyvateli přilehlé části, kde 

většina by upřednostňovala bydlení v samostatně stojícím rodinném domě, což varianta 2 

neumožňuje. Také svým urbanistickým ztvárněním více zapadá do stávající zástavby. 

 

 

5.4 Návrh dopravního řešení 
 

Cílem dopravního řešení je zajistit dostatečnou obslužnost celé lokality, plynulost motorové a 

pěší dopravy a v neposlední řadě samotné napojení lokality na stávající silniční síť. 

 
5.4.1 Návrh komunikací 

Návrh komunikací musí splňovat požadavky na obslužnost celého území, zejména příjezd 

k objektům, tj. bytovým a rodinným domům. Při návrhu byly použity normy ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na místních 

komunikacích. 
Nově navržená dopravní síť je svedena ke stávající obslužné komunikaci šířky 6m 

s návrhovou rychlostí 20km/h, která se napojuje na místní komunikaci III/43237 v ulici 

Purkyňova. Napojení je provedeno pomocí samostatného připojovacího pruhu v místě vjezdu 

do stávajícího autosalonu. Další napojení je navrženo v jihovýchodním cípu území, taktéž na 

silnici III/43237. 
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Nově komunikace v území jsou navrženy jako zklidněné ve funkční třídě D1 s návrhovou 

rychlostí 20 km/h a šířkou 7m. Součástí komunikace je pás pro pěší šířky 2m, který bude ve 

stejné výškové úrovni jako vozovka.  Konstrukce vozovky obslužné komunikace a 

komunikace funkční třídy D1 je navržena jako netuhá s asfaltovým povrchem  a bude 

vyspádována směrem ke vpustím odvádějící dešťovou vodu do kanalizace. Podélný sklon 

komunikací vychází ze členění terénu. 

 

Křížení komunikací je úrovňové s tím, že potřebný rozhled mají zajistit rozhledové 

trojúhelníky provedené dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních 

komunikacích, v jejichž plochách se nesmějí vyskytovat objekty, jenž by mohly znemožnit 

dostatečný rozhled. Poloměry oblouků křižovatek budou 8m, oblouky zatáček budou 

respektovat příslušnou normu. Vjezdy do navržených obytných zón budou opatřeny 

příslušnou značkou „začátek obytné zóny“, stejně tak výjezdy budou opatřeny značkou 

„konec obytné zóny“. 

 

5.4.2 Návrh komunikací pro pěší 

Pěší komunikace jsou povětšinou navrženy jako jednostranné šíře 2m. Od obslužné 

komunikace budou odděleny 2m zeleným pásem, v místě obytných zón pak přiléhají těsně 

k vozovce, s níž tvoří jednotnou výškovou úroveň. 

Budou zhotoveny z betonové zámkové dlažby, čímž se v obytné zóně dosáhne optického 

oddělení od sousedící vozovky. Pěší komunikace budou respektovat vyhlášku č.398/2009 Sb. 

Parkové chodníky jsou provedeny jako mlatové o šířce 1,5m. 

 

5.4.3 Návrh parkovacích ploch 

Parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace (krátkodobé do 2 hodin, 

dlouhodobé pak nad 2 hodiny). Jedná se zejména o umístění vozidel na vozovkách místních 

komunikací. 

Odstavování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace po dobu, kdy vozidlo 

nepoužíváme. 

 

V řešené lokalitě uvažujeme s odstavením malých a středních osobních automobilů, 

s respektováním požadavků na ochranu životního prostředí a provozu na komunikacích. 

Parkovací plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby a vyspádovány směrem ke 

vpustem odvádějící dešťovou vodu. U bytových domů jsou navržena kolmá odstavná stání 
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s rozměry 2,4 x 4,5m. Odstavná stání u rodinných domů jsou navržena na pozemku domu, a 

to jednak v garáži, tak na příjezdové komunikaci k RD. Parkování je též možné na pěší 

komunikaci v obytné zóně. Na všech odstavných a parkovacích plochách musí být vyhrazena 

stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené nejméně v počtu dané 

vyhláškou č. 398/2009 Sb.  

 

5.4.4 Návrh cyklostezky 

Stávající cyklostezka se nachází podél komunikace III/43237 jižně od řešené lokality. Probíhá 

od městského hřbitova jihovýchodně od území směrem do středu města. Uvnitř území nebyla 

cyklostezka navrhována, jelikož stávající probíhá bezprostředně u řešeného území. 

 

5.4.5 Napojení na MHD 

V řešeném území nebyla navrhována zastávka MHD, jelikož stávající zastávka městské 

hromadné dopravy se nachází na ulici Purkyňova v docházkové vzdálenosti 300m od 

navrhované zástavby, další zastávka MHD je pak situována u městského hřbitova cca 400 m 

jihovýchodním směrem. 

 
5.5 Návrh zeleně 
 

Významným úkolem zeleně je její vliv na dotváření městských prostorů a její význam pro 

tvorbu sídelních útvarů. Další významnou funkcí je vytváření prostorů pro odpočinek a 

přispívání ke zlepšení životního prostředí. 

 

 Navržené parkové plochy se nachází  v severozápadní části území podél oplocení 

areálu nemocnice a taktéž při železničním koridoru Břeclav – Přerov. V navrženém parku u 

nemocnice bude zbudováno dětské hřiště s různorodými atrakcemi pro děti  předškolního i 

školního věku. Parkové plochy budou osázeny vhodnými stromy a keři s upřednostňováním 

domácích druhů a druhů vyskytující se v dané lokalitě či jejím okolí. Jako příklad použitých 

dřevin uveďme lípu srdčitou, javor babyka, červený, vrba bílá aj. 

Okolí bude vhodně upraveno parkovou zelení. Podél železniční trati budou stromy a zeleň 

tvořit bariéru proti hluku od provozu na trati. 

Dále bude použita zeleň podél navržených komunikací a to v podobě stromů a keřů, které 

budou dotvářet uliční prostor. Při umisťování zeleně, musíme dbát na to, aby stromy a keře  
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byly vysazeny ve vzdálenosti od podzemních i nadzemních inženýrských sítí podle 

příslušných norem, což je dle typu sítí od 0,5 do 2,5m.. Dále musíme vzít v potaz, že nesmí 

zasahovat do průjezdných a průchozích  profilů jednotlivých komunikací 

 

5.6 Návrh sportovišť a dětských hřišť 
 

Sportoviště se budou nacházet v severozápadní části území mezi navrženou zástavbou 

rodinných domů a hospodou. Jedná se o multifunkční hřiště pro míčové sporty a tenisový 

kurt. Sportoviště budou ohraničeny dřevěným plotem zvýšeným o síť zabraňující vylétávaní 

sportovních pomůcek z ploch hřiště. V podélném směru vznikne mezi hřišti prostor, který 

slouží jako odpočinková plocha pro sportovce, se zelení a mobiliářem. Přístup ke sportovištím 

je zajištěn pomocí pěších komunikací. 

Malé dětské hřiště bude navrženo jednak v jihovýchodní části území v prostorech mezi 

rohovými bytovými domy a bude sloužit dětem předškolního věku. Druhé větší bude 

umístěno v parku v severozápadní části území poblíž sportovišť. Bude sloužit dětem 

předškolního i školního věku. Veškeré herní prvky dětských hřišť musí mít příslušný  

bezpečnostní certifikát, v případě originálních dětských prvků je nutno jejich certifikaci 

pořídit. Detailnější řešení sportovišť a dětských není součástí práce. 

 
5.7 Návrh mobiliáře 
 

V návrhu nesmíme opomenout umístění příslušného mobiliáře v podobě laviček, 

odpadkových košů a stojanů na kola. Příklady mobiliáře jsou doloženy v přílohové části. 

 
5.8 Zásobování pitnou vodou 
 

5.8.1 Koncepce vodovodů 

Navržení a provedení veřejného vodovodu musí zajistit potřebné množství  a kvalitu pitné 

vody pro potřebu daného území a její nepřetržitou dodávku. V případě, že je vodovod 

současně zdrojem požární vody, musí mít dostatečnou kapacitu pro zajištění požadovaného 

množství vody k hašení požáru, ale současně se počítá s omezením normální funkce 

vodovodu v době požáru. Musí být zaručen minimální přetlak u zástavby do 2 nadzemních 
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podlaží 0,15 MPa u hydrantů pro odběr požární vody má být minimální přetlak 0,2 MPa při 

odběru by neměl klesnout pod 0,05 MPa. [4] 

 
5.8.2 Výpočet vodovodu 

K výpočtu vody je použita normativní metoda  

 

 
Tab. 3 Specifická potřeba vody pro obytné pásmo [ŠRYTR 

 

qi = 150l/od.d  

Předpokládaný počet obyvatel Pi = 357 obyvatel 

 

- průměrná denní spotřeba: 

Qp = ∑qsi·Pi [l/d] 

Qp = 150·357 = 53 550 l/d 

 

- maximální denní potřeba vody pro obyvatelstvo (k1 = 1,5)   

Qmax,d = Qp·kd     [l/d] 

Qmax,d = 53 550·1,5 = 80 325 l/d = 0,929 l/s = 0,000929 m3/s 

 

- maximální hodinová potřeba vody ( koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,8 ) 

Qmax,h = (1/24) · Qp·kd·kh    [l/h] 

Qmax,h = (1/24) · 53550·1,5·1,8 = 6024  l/h 

 

 

39 
 



- výpočet DN (návrhová průtočná rychlost v = 1,0 m/s) 

d = √( Qmax,d/0,25·v·π) 

d = √( 0,000929/0,25·1,0·π) = 0,034 m 

 

5.8.3 Návrh vodovodu 

Nově navržená větevná vodovodní síť se bude napojovat na stávající vodovodní řád PVC 160 

procházející kolem stávajícího autosalonu, za nímž se lomí a pokračuje dále podél oplocení 

nemocnice. Napojení  bude provedeno u rohu autosalonu v jihozápadní části území. 

Vodovodní síť bude z větší části okruhová. Jeden úsek bude pokračovat od místa napojení 

severozápadním směrem a následně se bude u posledního rodinného domu stáčet podél 

komunikace severovýchodním směrem a napojovat na druhý úsek vodovodu, který povede od 

napojení severovýchodním směrem podél stávající obslužné komunikace, kde se následně 

stočí a bude pokračovat podél navržené komunikace funkční třídy D1. Vodovodní řád bude 

ukončen u navrhovaného objektu s restaurací a prodejem pečiva..  

Vodovod o dimenzi DN 90, dle požadavku správce sítě, bude veden jednostranně a uložen 

v komunikaci pro pěší, popřípadě v zeleném pásu. Vodovod bude současně plnit funkci 

požárního vodovodu. Nově navržené hydranty budou ve vzdálenosti max. 200m od sebe. 

 

5.9 Odkanalizování 
 

5.9.1 Koncepce kanalizace 

Základním úkolem kanalizace je odvedení odpadních vod a zabránění nekontrolovatelnému 

odtoku vod srážkových z daného území a ochránit tak povrchové a podzemní vody před 

znečištěním. Technické řešení ovlivňují zejména geomorfologické, hydraulické a ekonomické 

hlediska. [4] 

 

5.9.2 Výpočet  kanalizace 

 

Výpočet splaškové kanalizace 

větev 1 

počet RD...............18 

počet b.j.................35 

počet b.j. celkem....53 
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počet obyvatel......186 

specif. potřeba vody........150l/d 

 

Qp = 186·150 = 27 900l/d 

Qmax,s = (27000/24) ·2,2 = 2 557,5 l/h 

Qmin = (27000/24) ·0,6 = 697,5 l/h 

Qn = 2557,5·2 = 5 114,4 l/h = 1,42 l/s 

Navrženo DN 250 

 

větev 2 

počet RD...............21 

počet obyvatel.......74 

specif. potřeba vody........150l/d 

 

Qp = 74·150 = 11 100 l/d 

Qpv = 645 l/d 

Qmax,s = (11745/24) ·5,9 = 2 887,3 l/h 

Qmin = (11745/24) ·0 = 0 l/h 

Qn = 2887,3·2 = 5 774,6 l/h = 1,60 l/s 

Navrženo DN 250 

 

větev 3 

počet b.j.................28 

počet obyvatel......98 

specif. potřeba vody........150l/d 

 

Qp = 98·150 = 14 700 l/d 

Qmax,s = (14700/24) ·5,9 = 3 613,0 l/h 

Qmin = (14700/24) ·0 = 0 l/h 

Qn = 3613,0·2 = 7 227,5 l/h = 2,0 l/s 

 

Qn = 1,42+1,60+2,0 = 5,02 l/s 

Stávající DN 300 vyhoví 
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Výpočet dešťové kanalizace 

větev 1 

plocha střech...........................3620,8 m2 

plocha komunikací..................1687,0 m2 

plocha chodníků+parkovišť....1521,0 m2 

plocha příjezd. komunikací......420,0 m2 

 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,9·120·0,362 = 39,1 l/s·ha 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,8·120·0,169 = 16,2 l/s·ha 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,6·120·0,152 = 10,9 l/s·ha 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,6·120·0,042 =   3,0 l/s·ha 

Qmax,s = 69,2 l/s·ha 

Navržena DN 300 

 

větev 2 

plocha střech...........................3588,4 m2 

plocha komunikací..................2234,4 m2 

plocha chodníků.......................1252,0m2 

plocha příjezd. komunikací.......763,0 m2 

 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,9·120·0,359 = 38,8 l/s·ha 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,8·120·0,223 = 21,5 l/s·ha 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,6·120·0,125 =   9,0 l/s·ha 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,6·120·0,076 =   5,5 l/s·ha 

Qmax,s = 74,8 l/s·ha 

Navržena DN 300 

 

větev 3 

plocha střech...........................1151,7 m2 

plocha komunikací..................1358,4 m2 

plocha chodníků+parkovišť.......715,0m2 
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Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,9·120·0,115 = 12,4 l/s·ha 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,8·120·0,136 = 13,0 l/s·ha 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,6·120·0,071 =   5,1 l/s·ha 

Qmax,s = 30,5 l/s·ha 

Navržena DN 300 vyhoví 

 

5.9.3 Návrh  kanalizace 

V území bude použito oddílné kanalizace, která odvádí odděleně splaškové odpadní vody a 

vody dešťové. Navržená stoková síť v území respektuje sklon terénu, který je mírný 

k jihovýchodu a směrem k Pánovskému příkopu. Splašková kanalizace bude z obou 

vybudovaných větví svedena a zaústěna do již vybudované splaškové kanalizace, která odvádí 

odpadní vodu do čerpací stanice Zadní díly v jihovýchodním cípu území. Navržená splašková 

kanalizace je dimenze DN 250. Jedna větev dešťové kanalizace v severozápadní části území 

bude zaústěna do již vybudované kanalizační stoky, která odvádí dešťovou vodu do vodoteče 

Pánovský příkop. Druhá větev kanalizace odvádějící dešťovou vodu od solitérních rodinných 

domů bude svedena do Pánovského příkopu. Navržená dimenze dešťové kanalizace je DN 

300.  

 

 

5.10 Zásobování plynem  

 
5.10.1 Výpočet potřeby plynu 

 

 
Tab. 4 Hodnoty průměrné roční specifické potřeby zemního plynu pro bytový fond [ŠRYTR] 
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Z Tab. 4 uvažujeme specifické potřeby: 

vaření (sporák)......................190 m3/r.bj 

příprava TUV....................... 420 m3/r.bj 

topení v RD.........................2800 m3/r.bj 

topení v BD.........................1860 m3/r.bj 

 

počet RD.........39 

počet BD.........63 

 

qsiRD = 190+420+2800 = 3410 m3/r.bj 

qsiBD = 190+420+1860 = 2470 m3/r.bj 

 

QR = ∑ qsi·Pi  

QRb = ∑ (3410·39) + (2470·63) = 288 600  m3/r 

QRv = 300 + 20 = 320 m3/r 

QR = 288 920 m3/r 

qsi ......................potřeba plynu za příslušný časový interval 

QR......................specifická potřeba plynu na účelovou jednotku  

Pi.......................počet účelových jednotek 

 

 

5.10.2 Návrh plynovodu 

Navržený plynovod bude veden jak v komunikaci pro pěší, tak v nezpevněném prostoru a 

napojen bude na stávající plynovod STL DN 150 v severozápadní části a na plynovod STL Pe 

63 v jihovýchodní části území. Bude se jednat o rozvodnou síť STL dimenze DN 90. Bude 

tvořit z části o větevnou a z části o okruhovou síť. 

V severozápadní části území je třeba provést přeložku stávajícího vedení STL DN 150. 

Naopak v části jihovýchodní bude část vedení STL Pe 63 zrušena.  
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5.11 Zásobování el. energií  

 
 5.11.1 Výpočet potřeby el. energie 

 

 
Tab. 5 Hodnoty specifické potřeby elektrické energie pro bytový fond [ŠRYTR] 

 

stupeň elektrifikace....B1 (z Tab. 5) 

specifický příkon Pbi = 6,8 kW/bj 

soudobost pro 102 bytů (RD+BD) ....βn = 0,319 

 

Pb = ∑ Pbi· βn 

Pb = ∑ 102·6,8·0,319 = 221, 25 kVA 

 

Pb...................výpočtové zatížení 

∑ Pbi..............součet soudobých příkonů všech připojených bytů na dané vedení 

βn...................soudobost pro n bytů 

 

Navržena distribuční trafostanice o výkonu 630 kVA 

 

5.11.2 Návrh sítě el. energie 

Navržená rozvodná síť bude větevná a provedena jako podzemní kabelová NN 0,4 kV. 

Navržená el. síť bude napájena z nově navržené distribuční trafostanice 22/0,4 kV o výkonu 

630 kVA situované v jižní části území, v blízkosti areálu nemocnice a autosalonu Trasa 

rozvodné sítě bude uložena v komunikaci pro pěší a v nezpevněném prostoru. 
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V jihovýchodní části území bude provedena přeložka stávajícího podzemního vedení VN, 

které příčně křižuje plochu, v níž je počítáno se zástavbou. Bude svedeno do zeleného pásu 

podél stávající obslužné komunikace a na původní trasu se bude napojovat u 

severovýchodního rohu autosalonu. 

 

5.12 Veřejné osvětlení  
 

Výchozím bodem navrhovaného veřejného osvětlení bude rozvaděč VO situovaný vedle 

distribuční trafostanice. Vedení bude vedeno v zeleném pásu a v nezpevněných plochách 

v souběhu s komunikacemi pro pěší. Jednotlivé sloupy vysoké 4 m budou ve vzdálenosti cca 

30 m od sebe.  

 

5.13 Spoje 
 

Telekomunikace budou zajištěni rozšířením sítě Telefonica O2 a.s. Napojení bude provedeno 

v jihozápadním cípu území poblíž stávajícího autosalonu a u oplocení autosalonu.  Budou 

vedeny podél rozvodu veřejného osvětlení v nezpevněném prostoru i v komunikaci pro pěší. 

 
5.14 Nakládání s odpadem 
 

Odpad z domácností RD bude shromažďován v nádobách pro komunální odpad umístěných 

před každým RD na určených plochách. Odpad z bytových domů bude ukládán do kontejnerů 

pro komunální odpad umístěných na plochách pro ně vyhrazených. Svoz odpadu bude 

prováděn k tomuto úkonu oprávněnou firmou. 

 

5.15 Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních 

úprav 
 

Řešené lokality se netýkají žádná omezení související s veřejně prospěšnými stavbami ani 

s asanací a asanačními úpravami. 
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5.16 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

životní prostředí, na ZPF atd. 
 

Vzhledem k funkčnímu využití území pro bydlení v nízkopodlažních domech nebude mít 

navržený záměr negativní dopad na životní prostředí ani na okolní zástavbu. 

Realizací záměru dojde k záboru zemědělského půdního fondu v rozsahu cca 8 ha, 

převážnou část záboru tvoří orná půda. Zábor ZPF bude třeba vyhodnotit dle příslušných 

předpisů 
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6. Ekonomické zhodnocení 
 
Ke stanovení orientační ceny investice pro variantu I. bylo použito propočtu THU (Technicko 

hospodářských ukazatelů). Pro THU propočet byly použity Ukazatelé průměrné orientační na 

měrovou a účelovou jednotku dle ÚRS Praha a.s. a průměrné ceny dopravní a technické 

infrastruktury ÚUR aktualizace 2010 (Ústav územního rozvoje).  

 

KOMUNIKACE  

Množství [m2]        Cena za MJ  [Kč] Celkem [Kč] 

vozovka netuhá  

D1-N-1-V-PII   477   1175      560 500  

D1-N-1-V-PII   3680   1175   4 320 000 

 

chodníky 

D2-D1-CH-PII a PIII  4262     926   3 947 000 

 

chodníky parkové   

mlatový povrch  1497     215      321 900 

 

parkoviště 

ze zámkové dlažby  1186   1311   1 555 000  

 

CENA CELKEM BEZ DPH      10 704 400 

 

 

INFRASTRUKTURA  

 

ELEKTRO 

Celkem [Kč] 

trafostanice 

kiosková trafostanice          800 000 

 

transformátor 

olejový hermetizovaný 630 kVA        239 000 
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Množství [m]        Cena za MJ  [Kč] Celkem [Kč] 

kabelové vedení 

VN 22 kV   137    2530         346 600 

NN    739      972         718 300 

 

Množství [ks]        Cena za MJ  [Kč] Celkem [Kč] 

osvětlení uliční 

sloup uliční do 8 m  52   36000      1 872 000 

 

SPOJE 

Množství [m]        Cena za MJ  [Kč] Celkem [Kč] 

    857        175          150 000 

 

KANALIZACE 

Množství [m]        Cena za MJ  [Kč] Celkem [Kč] 

 

plast 250 DN     538   13200      7 101 600 

plast 300 DN     597   13900      8 298 300 

 

VODOVOD 

Množství [m]        Cena za MJ  [Kč] Celkem [Kč] 

 

plast 90 DN     590    6200      3 658 000 

PLYNOVOD 

Množství [m]        Cena za MJ  [Kč] Celkem [Kč] 

 

STL 150 DN   202    1900        383 800 

STL 90 DN   755    1291        974 700 

 

příplatek za vedení  

v komunikaci  

zámková dlažba  350      381        287 700 

 

CENA CELKEM BEZ DPH      24 495 000 
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ZELEŇ  

založení trávníku           2 000 000 

trávník parkový          1 540 000 

výsadba stromu s balem do 200cm           122 500 

stromy               312 000 

CENA CELKEM BEZ DPH        3 540 000 

 

 

MOBILIÁŘ 

Množství [m]        Cena za MJ  [Kč] Celkem [Kč] 

lavička    30   9984        299 500 

odpadkový koš  32   10608        339 400  

stojan na kolo   12   1642          19 700 

CENA CELKEM BEZ DPH           658 600 

 

 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH               39 398 000 Kč 

 

 

 

Položka Náklady 
Komunikace 10 704 400 Kč
Infrastruktura 24 495 000 Kč
Zeleň 3 540 000 Kč
Mobiliář 658 600 Kč

Celkem  39 398 000 Kč
  

 

Cena s bytovými domy 150 594 000 Kč

Cena s bytovými a rodinnými domy 270 856 000 Kč
Tab. 6 Celkové náklady investice 
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7. Etapizace prací 
 

Nově navržená zástavba bude rozdělena na několik etap výstavby, podle kterých bude 

zrealizována. 

 

I.etapa 

V 1. etapě bude odstraněna nevhodná zeleň  a budou provedeny potřebné terénní úpravy, 

vybudovány veškeré inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy. 

 

II. etapa 

V 2. etapě budou vybudovány  bytové domy v severozápadní části území tj. obloukový a dva 

obdélníkové BD, a začne se i s výstavbou řadových  rodinných domů.  

 

III. etapa 

V 3. etapě se bude jednat o výstavbu solitérních rodinných domů a objektu hospody 

s pekárnou. 

 

IV. etapa 

Ve 4. etapě dojde k výstavbě zbývajících bytových domů v jihovýchodní části území a začne 

se s výstavbou sportovišť. 

 

V. etapa 

V páté etapě dojde k dokončovacím pracím v území, práce na parkových plochách. 
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8. Závěr      
 
Cílem diplomové práce bylo vytvořit územní studii zástavby lokality „Zadní Díly“ v 

Hodoníně, která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu pro funkci smíšeného 

využití: výstavba různých typů rodinných domů, bytových domů, doplnění městských 

lázeňských kapacit, související dopravy, občanské vybavenosti, doprovodné a parkové zeleně. 

 

 V úvodu textové části jsou zmíněné rešerše a rekapitulace teoretických východisek 

k problematice plánování a výstavby smíšených území, resp. problematiky výstavby na 

okrajích měst, doplněnou o zásady navrhování veřejných prostranství a zeleně. 

 

 V další části je uvedena charakteristika města Hodonín, týkající se širších vztahů, 

dopravy a občanské vybavenosti. 

 

 Následuje souhrnná zpráva v členění na průvodní a technickou zprávu. Průvodní 

zpráva se zaobírá řešeným území z hlediska jeho vymezení, charakteristiky a vazbou na širší 

okolí. V závěru je zmíněna neformální anketa, která byla provedena mezi obyvateli přilehlé 

části.  

V technické zprávě jsou popsány jednotlivé variantní řešení a návrh dopravního řešení a 

technické infrastruktury pro zvolenou variantu. 

Na závěr práce byla vypočtena orientační cena investice, resp. zvolené varianty. 

 

 V řešeném území by mělo vzniknout kvalitní bydlení v příjemné a klidné lokalitě 

v severovýchodní části města. Navržená obytná zástavba by měla rovněž přispět k dalšímu 

rozvoji města. 

 

 

 

 

 

 

52 
 



9. Seznam použité literatury 

 
Knihy 

[1] HASÍK, O. Územní plánování. VŠB-TU Ostrava, 2003 

[2] HASÍK, O. Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB-TU Ostrava, 2007 
[3] NEUFERT, E. Navrhování staveb. CONSULINVEST Praha, 1995 

[4] KRAUS, M. Využití území pro rezidenční funkci – Hodonín, lokalita  

„Za Kasárnama“. VŠB-TU Ostrava, 2009 

[5] ŠRYTR, P. Městské inženýrství 1. Academia, Praha, 2001 
 

Zákony, normy a vyhlášky 

[6] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  
[7] Vyhláška č. 135/2001 Sb. o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích 

podkladech 
[8] Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

[9] ČSN 73 6056, Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

[10] ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací 
[11] ČSN 73 6102, Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
[12] ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 

www stránka 

[13] G SERVIS – Projekty a realizace rodinných domů. Dostupné z: 

<http://www.gservis.cz/> 

[14] Hodonín – oficiální stránky města. Dostupné z: <http://www.hodonin.eu/> 
[15] www.mapy.cz 
[16] Městský mobiliář | AB-Store. Dostupné z:  

< http://www.abstore.cz/mestsky-mobiliar.html> 

[17] Městský mobiliář – SIACITY. Dostupné z: <http://www.siacity.cz> 

[18] Ministerstvo pro místní rozvoj. Dostupné z: <http://www.mmr.cz> 
[19] SUBURBANIZACE [online]. Dostupné z : <http://www.suburbanizace.cz > 

[20] Státní správa zeměměřictví a katastru. Dostupné z: <http:// www.cuzk.cz/> 

[21] Ústav územního rozvoje. Dostupné z: <http://www.uur.cz> 
 

53 
 



10. Seznam tabulek 
 

Tab. 1 Klimatické poměry 

Tab. 2 Velikost a dynamika růstu města 

Tab. 3 Specifická potřeba vody pro obytné pásmo [ŠRYTR] 

Tab. 4 Hodnoty průměrné roční specifické potřeby zemního plynu pro bytový fond  [ŠRYTR] 

Tab. 5 Hodnoty specifické potřeby elektrické energie pro bytový fond [ŠRYTR] 

Tab. 6 Celkové náklady investice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 
 



11. Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 – Situace stávajícího stavu 

Příloha č. 2 – Zákres do územního plánu 

Příloha č. 3 – Fotodokumentace 

Příloha č. 4 – Příklad použitého mobiliáře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 
 



12. Seznam výkresové části 
 

výkres č. Název výkresu       Měřítko  

 

001  Širší vztahy       1:5000 

002  Limity území       1:1000 

003  Urbanistický návrh – varianta 1    1:1000 

004  Urbanistický návrh – varianta 2    1:1000 

005  Dopravní řešení      1:1000 

006  Elektro, plyn       1:1000 

007  Vodohospodářství      1:1000 

008  Detail parku       1:500 

009  Restaurace – půdorys      1:100 

010  Restaurace – řez      1:100 

011  Restaurace - pohledy      1:100 

012  Vizualizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 
 



Příloha č. 1 – Situace stávajícího stavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 
 



Příloha č. 2 – Zákres do územního plánu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 



Příloha č. 3 – Fotodokumentace 
 
 
 

 
Jihovýchodní pohled 

 
 
 

 
Severozápadní pohled 

 

59 
 



 
 
 
 
 

 
Jihozápadní pohled 

 
 
 

 
Jihozápadní pohled 

60 
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Odpadkové koše 

 
 
 

Stojan na kola 
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