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Anotace bakalářské práce 

 

 Bakalářská práce na téma „Územní studie lokality podél ulice Broskvoňová“ je studií 

zpracovanou ve dvou variantách. Obě varianty jsou zpracovány na základě urbanistických a 

technických podmínek v lokalitě pro výstavbu rodinných domů. První varianta je zpracovaná 

detailněji. Její součástí je urbanistický návrh, návrh komunikací, statické dopravy a veřejných 

ploch pro relaxaci a sport.  

 

 Jedná se o část parcely č.1177/1, k.ú. Ostrava, leţící na okraji městského obvodu 

Ostrava - Hošťálkovice. Nově navrţenou zástavbu lze bez problému napojit na stávající 

dopravní i technickou infrastrukturu.  
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includes urban design, communications design, static traffic and public areas for relaxation 

and sport. 

 

 This is part of the parcel č.1177 / 1, landy registry of Ostrava, located on the outskirts 

of the urban district of Ostrava - Hošťálkovice. Newly designed buildings can be easily 

connected to existing traffic and technical infrastructure. 
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1. ÚVOD 

 

 Cílem bakalářské práce je územní studie podél ulice Broskvoňová v Ostravě - 

Hošťálkovicích. Územní studie bude zpracována na základě urbanistických a technických 

podmínek v lokalitě a k vytvoření předpokladů pro naplnění územního plánu města Ostravy 

na funkční vyuţití území. 

  

 Návrh obsahuje dvě varianty, nejvhodnější varianta bude detailněji zpracována. 

Urbanistický návrh je zpracován formou zástavby rodinnými domy, protoţe Hošťálkovice 

tuto formu bydlení preferují. Nejvhodnější varianta poskytuje komplexní řešení zahrnující 

celkové rozvrţení území, návrh komunikací, statické dopravy, veřejné zeleně a řešení plochy 

pro relaxaci a sport. 

  

 Dotčený pozemek je část parcely č.1177/1, zapsaný v katastru nemovitostí jako orná 

půda (ZPF), na okraji městského obvodu Ostrava - Hošťálkovice. Leţí v blízkosti 

zastavěných ploch, proto lze nově navrţenou zástavbu bez problému napojit na stávající 

dopravní i technickou infrastrukturu.  

 

 Pouţité materiály pro zpracování návrhu územní studie jsou získány z územního plánu 

města Ostravy pro městský obvod Hošťálkovice. Dále vyuţívám mapové podklady z ČUZK, 

poţadavky místního obecního úřadu a vyjádření dotčených orgánů. 
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2. VÝCHODISKA A TEORETICKÉ PODKLADY 

 

 Úkolem bakalářské práce je zpracování návrhu zástavby rodinnými domy v Ostravě, 

městské části Hošťálkovice, podél ulice Broskvoňová. Zástavba v lokalitě vychází z principů 

urbanismu, v dané formě jsou principy formulovány prostřednictvím poţadavků územního 

plánu. 

 

 Rozsah pro zásahy navrţené v rámci bakalářské práce tvoří příslušný územní plán. 

Cíle a úkoly územního plánování stanovuje Zákon č.183/2006 Sb. - Stavební zákon a 

Vyhláška MMR č.501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţití území. 

 

2.1 Územní plán 

 

 Územní plán je projekt záměru, jak uspořádat dané území v budoucích letech. Územní 

plánování je činnost, která soustavně a komplexně řeší funkční vyuţití území, stanoví jeho 

zásady organizace, věcné i časové koordinace výstavby a jiné činnosti ovlivňující rozvoj 

území. Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a 

kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o ţivotní prostředí a ochranu jeho 

hlavních sloţek - půdy, vody, ovzduší. Je činností soustavnou a komplexní. [1] 

 

 Územní plán představuje praktickou aplikaci obecných principů urbanismu a obecně 

platných předpisů na konkrétní situaci v určitém území. Úkolem územního plánu je zejména 

stanovit určení ploch v území k vyuţití rozlišenému podle hlavních účelů, tzv. funkční vyuţití 

ploch. Nástrojem k tomu jsou především stanovené závazné limity vyuţití území. Podle 

povahy těchto ploch pro ně územní plán ještě určuje prostorové parametry, např. výškové 

zónování zástavby nebo prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje řešení podzemních i 

nadzemních inţenýrských sítí a objektů. [1]  
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2.2 Územní plánování 

 

 Územní plánování je soustavná činnost pro usměrnění (řízení) vývoje (uspořádání) v 

určitém území. [1] 

  

 Územní plánování má specifické znaky:  

   

  - dlouhodobost; 

  - velký rozsah řešeného území a počtu obyvatel; 

  - týká se četných zájmových skupin, jejichţ zájmy má koordinovat; 

  - ovlivňuje kvalitu ţivota a ţivotní prostředí; 

  - je permanentní činností, většinou je cyklicky obnovováno; 

  - základní úkoly určuje v ČR zákon. [1] 

 

 Obecným cílem územního plánování je optimální vyuţití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je zlepšit 

vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních a 

civilizačních hodnot. [1] 

 

2.3 Územní studie 

 

 Územní studie patří podle stavebního zákona mezi územně plánovací podklady. 

Územní studie slouţí k ověření moţnosti a podmínek změn v území. Slouţí jako podklad k 

pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změn a pro rozhodování v území. Obsah 

územní studie není tedy pro ÚPD závazný. [9] 

 

2.4 Urbanizmus 

 

 Urbanismus je architektonická disciplína, jejímţ cílem není navrhovat jednotlivé 

domy, ale projektovat sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a vyváţené celky. Zabývá 

se tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. Usiluje o směřování k 
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optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udrţení ekologické 

rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění setrvalého rozvoje. [13] 

 

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

ţádaného, optimálního, výsledku podle předem definovaných poţadavků. Většinou je 

poţadováno ekonomicky, esteticky a ekologicky vhodné vyuţití území s vytvořením 

příznivého ţivotního prostředí člověka v sídlech tvoří urbanistická a architektonická díla. Pro 

slnění cílů se v urbanismu hledají a stanovují obecní a vědecké zákonitosti, pracovní metody a 

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

stránku teoretickou i praktickou. [1] 

 

 Nástroji urbanistické tvorby jsou jednak jednoduché urbanistické prvky, jednak 

sloţitější základní urbanistické soubory. K hlavním tvůrčím metodám urbanismu patří 

urbanistická kompozice. Kaţdé urbanistické dílo spoluvytváří urbanistický prostor a je na 

něm závislé. [1] 

 

2.5 Urbanizace 

 

 Urbanizace je proces koncentrace obyvatelstva do měst a s tím související změny 

kultury v nejširším slova smyslu. Míra urbanizace lze číselně vyjádřit jako podíl obyvatelstva 

ţijícího ve městech oproti celkovému počtu. [13] 

 

 Poněkud přesněji definuje urbanizaci urbanistická teorie, která v ní vidí mnohostranný 

sociálně-ekonomický proces vyznačující se stěhováním obyvatelstva do měst, růstem měst, 

změnami funkčního vyuţití území sídel, koncentrací, intenzifikací a diferenciací městských 

druhů činností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a 

prostorových struktur osídlení a rozšířením městského způsobu ţivota se specifickou 

strukturou styků, kulturou, systémem hodnotových orientací atd. [13] 

 

 Česká republika má urbanizaci 74,6%, coţ znamená, ţe na vesnici ţije pouze čtvrtina 

obyvatel. V Česku počet obyvatel ţijících ve městech uţ 15 let stagnuje. [13] 
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2.6 Suburbanizace 

 

 Je termín pouţívaný k popisu růstu oblastí na okrajích velkých měst. Je to jedna z 

mnoha příčin nárůstu měst. Město se geograficky rozšiřuje a z příměstských obcí se stávají 

nové geografické části města. Předměstí se osidlují hlavně kvůli tomu, ţe lidé chtějí vyšší 

kvalitu ţivota a zdravější ţivotní prostředí. Do suburbanizovaných částí se stěhují spíše 

střední a vyšší vrstvy obyvatel. [13] 

 

2.7 Ţivotní prostředí 

 

 Prostředí je soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku ţivý objekt, a podmínek, 

kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Subjektem je chápán 

organismus, populace, člověk i celá lidská společnost. Většinou se pojem ţivotní prostředí 

chápe ve smyslu ţivotního prostředí člověka. [13] 

 

2.8 Infrastruktura 

 

 Je obecně mnoţina propojených stavebních prvků, které poskytují rámcovou podporu 

celku. Termín infrastruktura má různé významy v různých oblastech, ale nejčastěji je chápán 

vztahu k silnicím, letišti či technickému vybavení. Tyto různé prvky mohou být souhrnně 

pojmenovány jako civilní infrastruktura, městská infrastruktura, či veřejné komunikace a 

stavby. Infrastruktura můţe být zřízena a spravována soukromým sektorem nebo státem. [13] 

 

2.9 Technická infrastruktura 

 

 Rozumí se tím souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení zpravidla 

nevýrobního charakteru, která mají umoţňovat řádný provoz území včetně výrobních 

činností. Definice technické infrastruktury výčtem: vodovody a kanalizace, zásobování 

elektrickou energií, plynem, teplem, telekomunikace a ostatní spoje včetně televizního 

signálu, dopravní zařízení, ochrana před škodlivými účinky přírody (úpravy toků a 

protipovodňová opatření) a lidí (odstraňování odpadů), péče o zeleň a čistotu prostředí. [1] 
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 Trasy vedení technického vybavení mají být pokud moţno přímé a co nejkratší. 

Souběhy vedení, pokud vedení nejsou ve společné trase, mají být co nejkratší. Kříţení vedení 

navzájem a s komunikacemi má být pokud moţno kolmé a jejich počet co nejmenší. [4] 

 

2.9.1 Ochranná pásma technické infrastruktury 

 

 V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce 

trvalého  nebo  dočasného  charakteru  s  výjimkou  úpravy  povrchu  a  staveb  inţenýrských 

sítí. [4] 

 

 Ochranné pásmo vodovodu průměru do DN 500 mm je 1,5 m od vnějšího líce potrubí 

oboustranně, velikost nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně. [4] 

 

 Kanalizace průměru do DN 500 mm má ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího líce 

potrubí oboustranně, velikost ochranného pásma nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce 

potrubí oboustranně. [4] 

 

 Elektrické vedení nadzemní NN má ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče po obou 

stranách, ochranné pásmo podzemního elektrického vedení do 110 kV je 1 m od krajního 

vodiče po obou stranách. [4] 

 

 Plynovod řádu STL má ochranné pásmo v zastavěném území 1 m od vnějšího líce 

potrubí oboustranně. [4] 

 

2.10 Poţadavky hodnot území 

 

 Povolení staveb a zařízení v chráněném loţiskovém území, které nesouvisí s 

dobýváním, můţe vydat příslušný orgán podle zvláštních předpisů jen se souhlasem orgánu 

kraje v přenesené působnosti, vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem. [8] 
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 Souhlas orgánu kraje v přenesené působnosti si vyţádá orgán příslušnou ţádost pro 

povolování staveb a zařízení. Ţádost o povolení stavby a zařízení musí ţadatel doloţit 

vyjádřením organizace spolu s návrhem podmínek ochrany výhradního loţiska. [8] 

 

2.11  Obecné poţadavky na vyuţívání území 

 

2.11.1   Plochy s rozdílným způsobem využití 

 

Plochy bydlení 

 Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

bydlení v kvalitním prostředí, umoţňujícím nerušený a bezpečný pobyt a kaţdodenní rekreaci 

a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Plochy bydlení 

zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, rodinných domů, pozemky související dopravní 

a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. [7] 

  

Plochy veřejných prostranství 

 Obvykle se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené 

umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro 

jejich uţívání v souladu s jejich významem a účelem. [7] 

 Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky 

jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. [7] 

 

Plochy technické infrastruktury 

 Zahrnují zejména pozemky vedení a staveb a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, 

energetických vedení atd. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní 

infrastruktury. [7] 
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Plochy dopravní infrastruktury 

 Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení 

pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. [7] 

 Plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic a místních 

komunikací, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například 

zářezy, náspy, opěrné zdi atd. Dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního 

vybavení, například parkovací plochy. [7] 

 

2.11.2  Požadavky na umisťování staveb 

 

 Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo moţné jejich napojení na sítě 

technické infrastruktury a pozemní komunikace. Zároveň musí jejich umístění na pozemku 

umoţňovat mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup poţární techniky a 

provedení jejího zásahu. Připojení staveb s pozemní komunikací musí být provedeno tak, aby 

svým provedením, parametry a způsobem připojení vyhovovaly poţadavkům bezpečného 

uţívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. 

Stavby se umisťují tak, aby ţádná část stavby nepřesahovala na sousední pozemek. 

Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemku nebo v její bezprostřední blízkosti 

nesmí být znemoţněna zástavba sousedního pozemku. [7] 

 

2.12 Technické poţadavky na stavby 

 

2.12.1  Připojení staveb na sítě technického vybavení 

 

 Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro 

veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení poţárů a zařízení pro zneškodňování odpadních 

vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických komunikací. [6] 

 

 Kaţdá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě potřebných energií 

musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody pro 

hašení musí být přístupná a trvale označená. [6] 
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 Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrového technického zařízení do 

stavby nebo její části, umístěné  pod úrovní terénu,  musí být řešeny tak,  aby byl znemoţněn 

v případě havárie plynového potrubí vně objektu průnik plynu do stavby. [6] 

 

 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo kříţení jsou 

stanoveny normovými hodnotami. [6] 

 

2.12.2  Oplocení pozemku 

 

 Oplocení pozemku nesmí svým rozsahem, tvarem a pouţitým materiálem narušit 

charakter stavby na oploceném pozemku a jejího okolí a nesmí omezovat rozhledové pole 

sjezdu připojovacího stavu na pozemní komunikaci. Provedení oplocení pozemku nesmí 

ohroţovat bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat. [6] 

 

2.13 Typologické poţadavky 

 

2.13.1  Umísťování staveb 

 

 Umístění stavby je nutné navrhnout tak, aby bylo v souladu s architektonickým a 

urbanistickým rázem okolí. Má vytvořit předpoklad pohody bydlení nebo pobytu v řešeném 

areálu a budovách, nemá nad přípustnou míru obtěţovat bezpečnost a plynulost provozu na 

přilehlých pozemních komunikacích. Stavby se umisťují tak, aby bylo hospodárně zajištěno 

jejich připojení na sítě technického vybavení a na pozemní komunikace. [1] 

 

2.13.2  Stavební pozemek 

 

 Stavební pozemek musí svou polohou, tvarem, velikostí a geologickými vlastnostmi 

umoţňovat provedení zamýšlené stavby. Zasahuje-li do ochranného pásma, musí stavba 

dodrţet podmínky v pásmu dané.  Na nezastavěných plochách stavebních pozemků se musí 
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zachovat a chránit zeleň.  Z  jejich  zastavované  části  je  nutno chránit ornici pro další 

vyuţití. [1] 

 

2.13.3  Definice rodinného domu 

 

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

odpovídá poţadavkům na rodinné bydlení a v níţ je více neţ polovina podlahové plochy 

místností a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům můţe mít nejvýše tři samostatné byty, 

dvě nadzemní a jedno podzemní podlaţí a podkroví. [3] 

 

2.13.4  Výhody rodinných domů 

  

 - Univerzální orientace (u samostatně stojícího RD), oslunění, výhled, příčné větrání; 

 - individuální charakter bydlení; 

 - přímý vztah bytu k venkovnímu prostředí; 

 - uplatnění individuálních zájmů a seberealizace rodiny; 

 - příznivé podmínky bydlení všech věkových kategorií; 

 - akustická pohoda a soukromí; 

 - objemová rozmanitost; 

 - adaptabilita bytu podle ţivotního cyklu rodiny. [3] 

 

2.13.5  Nevýhody rodinných domů 

 

 - Malá urbanistická ekonomie (mimo skupinových forem zástavby); 

 - prodlouţení docházkové vzdálenosti; 

 - náklady a spotřeba materiálů; 

 - zvětšení délky komunikací, technické a dopravní infrastruktury. [3] 
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2.13.6  Třídění způsobu zástavby a uplatnění v urbanistické struktuře 

 

- Izolované - samostatně stojící 

  - pásová zástavba 

  - řetězová zástavba 

  - hnízdová zástavba 

 

- Sdruţené - dvojdomy 

  - čtyřdomy 

 

- Skupinové - řadové 

  - atriové 

  - terasové 

 

- Mobilní 

 

2.13.7  Odstupné vzdálenosti rodinných domů 

 

- Vzdálenost mezi samostatně stojícími rodinnými domy nesmí být menší neţ 7,0 m. 

 

- Vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší neţ 2,0 m. 

 

- Ve zvláště stísněných územních podmínkách můţe být vzdálenost mezi rodinnými 

domy sníţena na 4,0 metru, pokud v ţádné z protilehlých částí stěn nejsou okna 

obytných místností. 

 

- Vzdálenost průčelí s okny obytných místností musí být nejméně 3,0 m od okraje 

komunikace (mimo zastavění proluk řadové zástavby). [3] 
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Obr. 1  Vzájemné odstupy rodinných domů [3] 

 

2.13.8  Orientace rodinného domu 

 

 Dispoziční řešení domu má být takové, aby bylo zajištěno optimální proslunění 

příslušných skupin místností. [2] 

 

 Při otevřené zástavbě je nejlépe pozemek situovat jiţně od komunikace, protoţe vchod 

a všechny ostatní místnosti domu směřují ke komunikaci. Obytné místnosti jsou tak na klidné 

sluneční straně (jih, východ, západ) s pohledem a východem do zahrady. [2] 

 

 Pozemky jsou většinou úzké a hluboké tak, aby strana ke komunikaci byla co 

nejkratší. Leţí-li pozemek severně od komunikace, dům je lepší situovat zcela vzadu. U 

pozemků při komunikaci orientované východ - západ, je příhodnější strana východní neţ 

západní, protoţe obytné místnosti a zahrada leţí na chráněné východní straně (lepší oslunění). 

U západních pozemků je třeba dům co nejvíce vysunout, abychom zajistili jiţní oslunění 

terasy a volný výhled. Případně je třeba objekt rodinného domu posunout aţ na jeho zadní 

hranici. [2] 
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 Pozemky u komunikace orientované směrem sever - jih, jsou vhodnější na východní 

straně. U západních pozemků je třeba dům co nejvíce vysunout, abychom zajistili jiţní 

oslunění terasy a volný výhled. Případně je třeba objekt rodinného domu posunout aţ na jeho 

zadní hranici. [2] 

 

 Doporučená minimální velikost pozemku pro samostatně stojící dům je 400 m
2
. [2] 

 

2.14 Zásady dopravního řešení 

 

 V zájmu bezpečnosti je třeba takových opatření, která co nejvíce omezí moţnost 

pohybu motorových vozidel rychlostí vyšší, neţ je rychlost dovolená. Při projektování 

místních komunikací musí být tato opatření v nejvyšší moţné míře aplikována. [5] 

 

2.14.1  Řešení místních komunikací 

 

 Účelem projektování místních komunikací je zajištění co největší bezpečnosti všech 

účastníků dopravy v obcích, zejména chodců a cyklistů a vytvoření takových podmínek, aby 

prostor místní komunikace plnil v obci ve vzájemné rovnováze jak funkci dopravní, tak 

obsluţnou a přiměřeně i pobytovou a společenskou v závislosti na významu té které 

komunikace a v závislosti na prostoru obce, kterým komunikace prochází. [5] 

  

 Základním nástrojem zklidňování dopravy na obsluţných komunikacích je sniţování 

dovolené rychlosti na 30 km/h, tj. navrhování zón s omezenou rychlostí. Tato opatření na 

současné komunikační síti mohou být jen organizačního charakteru, ale mají být podpořena 

stavebními opatřeními. [5] 

 

2.14.2 Řešení komunikací pro chodce 

 

 Provoz chodců (pěší doprava) je integrovanou součástí dopravního a územního 

plánování v obcích a musí být vţdy zvaţován společně s poţadavky ostatních účastníků 

provozu - cyklistů, veřejné osobní dopravy, motorových vozidel, ale téţ v rámci výtvarných 
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aspektů obecního prostoru. Míru kvality pohybu chodců vyjadřují moţnosti volby rychlosti 

pohybu, předcházení dalších chodců, manévry bez konfliktů mezi chodci, moţnosti změny 

rychlosti a způsobu chůze. Jsou to ukazatele podobné pro pohyb proudu vozidel. [5] 

 

 Komunikace pro chodce mají zajistit následující podmínky: 

 

- vysokou bezpečnost provozu, 

- minimalizaci subjektivního pocitu ohroţení, 

- spojení cílů bez oklik, 

- bezbariérový, plynulý pohyb, 

- co nejmenší rušení jinými účinky účastníky silničního provozu,  

- dobrou přehlednost, pochopitelnost a orientaci, atd. [5] 

  

 Bezpečnost pohybu chodců nepříznivě ovlivňují vysoké rychlosti vozidel. Proto se na 

komunikacích s intenzivním provozem chodců doporučuje sniţovat rychlosti motorových 

vozidel regulačními opatřeními. Návrh komunikace pro chodce musí přednostně zajistit 

bezpečnost cest dětí do školy. [5] 

 

 Průchozí prostor (pás pro chodce) má umoţnit jízdu dětského kočárku, jízdu vozíku 

pro invalidy, chůzi osoby s holemi nebo se slepeckou holí, chůzi chodce se zavazadly a 

umoţnit jejich míjení. Průchozí prostor musí mít světlou výšku 2,20 m a musí splňovat 

podmínky zvláštního předpisu. Šířka chodníku nemá na místní komunikaci se zástavbou 

klesnout pod 2,00 m (chodci mají mít moţnost vyhnutí) a mají být dodrţeny bezpečnostní 

odstupy. [5] 

 

2.14.3 Odstavné a parkovací plochy 

 

 Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy 

mimo prostor komunikace, v samostatných stavbách podzemních i nadzemních, jako součásti 

staveb bytového i nebytového charakteru, a také jako parkovací pruhy nebo pásy v hlavním 

dopravním prostoru i přidruţeném prostoru na komunikacích funkčních skupin B a C. [5] 
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 Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potenciálních 

zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení,  škol  

a zařízení občanské  vybavenosti tak, aby etapově  i  výhledově byla jejich potřeba 

uspokojena. [5] 

 

2.14.4  Osvětlení komunikací 

 

 Osvětlení místních komunikací musí být pokud moţno rovnoměrné. Pro zlepšení 

bezpečnosti chodců je vhodné přisvětlení nebo samostatné osvětlení přechodu pro chodce a 

míst pro přecházení. [5] 

 

 Při osvětlení přechodů pro chodce se má pouţít jiný barevný odstín světelného zdroje 

a  osvětlení  přechodu  má být zapínáno dřív a vyuţíváno později neţ ostatní osvětlovací 

tělesa.  Sloupy  veřejného  osvětlení musí být navrţeny tak,  aby nezasahovaly do průchozího 

prostoru. [5] 
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3. HISTORIE OBCE HOŠŤÁLKOVICE 

 

 

 

 

 

     

 

Obr. 2 Heraldický znak a vlajka městského obvodu Hošťálkovice [11] 

 

 Malebná ves, jakoby vklíněná do soutoku dvou řek Odry a Opavy, jejíţ úbočí se 

svaţují do tří světových stran. Na jih, východ a západ. Dnes jsou Hošťálkovice jedním z 23 

městských obvodů největšího města Moravskoslezského kraje - Ostravy. [11] 

 

 Osídlení dnešního území Hošťálkovic začalo jiţ v době předhistorické, jak dokazují 

archeologické nálezy.  Vznik  první  slovanské  osady  kladou  historikové  do  období  let 

1200-1250. [11] 

 

 Nejstarší písemná zmínka o vsi Hošťálkovice pochází z roku 1377. Jedná se o nejstarší 

německy psanou listinu o dělení Opavska, která zmiňuje i ves Hošťálkovice. Podle historika 

dr. Adolfa Turka však musíme předpokládat, ţe byly Hošťálkovice zaloţeny jiţ nejméně o 

100 let dříve, čemuţ nasvědčuje způsob zaloţení vsi, typ místního názvu a konečně i výhodná 

poloha nad soutokem řek. [11] 

 

 Naprosto spolehlivá zpráva o Hošťálkovicích  pochází  z  dob husitských z roku 1434, 

a to v souvislosti s koupí vsi Martinov rytířem Mikulášem Zajíčkem. Jeho synové Lacek a 

Václav Zajíčkové dosáhli v roce 1478 na opavském kníţeti Viktorinovi propuštění 

Hošťálkovic z lenního svazku. A pravděpodobně v této době vznikla u vrchnovského dvora i 

tvrz, která leţela v místě nazývaném v listinách Hradisko. Od roku 1502 měnily Hošťálkovice 

často majitele. [11] 
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 Hošťálkovice, jako celé Hlučínsko, patřily k zemím Koruny české. Do roku 1742 byly 

součástí Rakousko-uherské monarchie. Po prohrané slezské válce v roce 1742 a uzavření 

Vratislavského míru musela císařovna Marie Terezie odstoupit velkou část Slezska Prusku, a 

tím byl přerušen kontakt s českými zeměmi. Součástí Pruska byly Hošťálkovice 178 let. 

Spolu s osatními obcemi Hlučínska prodělávali zcela odlišný vývoj neţ dosud. Obec setrvala 

ve státoprávním uspořádání pruského státu aţ do 4. února 1920, kdy byla po sloţitém procesu 

celá oblast Hlučínska opět navrácena československému státu. [11] 

 

 Obyvatelstvo Hošťálkovic se aţ do počátku 19. století zabývalo výhradně 

zemědělstvím. V roce 1607 tu bylo 12 sedláků a 10 zahradníků, ke konci třicetileté války 

zůstalo jen 5 sedláků a 2 zahradníci. V roce 1723 bylo v Hošťálkovicích jiţ 11 sedláků a 12 

zahradníků. O 60 let později zde ţilo 234 obyvatel. Rozvoj průmyslu v sousední ostravské 

aglomeraci ovlivnil i ţivot na vesnici a její další demografický vývoj. Stále více obyvatel 

začalo pracovat v blízkých dolech a továrnách. Do Hošťálkovic přibýval stále větší počet 

obyvatel odjinud. V roce 1825 tu bylo uţ 68 domů a 312 obyvatel, vodní mlýn a pila. [11] 

 

 1. května 1920 začaly na navráceném území platit všechny československé zákony. 

19. září 1923 se konaly první volby do obecního zastupitelstva po přičlenění k 

Československu. Při sčítání lidu v roce 1921 měla obec 151 domů a 1156 obyvatel. V 

počátcích předmnichovské republiky pokračoval sociálně ekonomický rozvoj obce. Při dalším 

sčítání lidu v roce 1930 stoupl počet obyvatel na 1352 a 175 domů. [11] 

 

 Hošťálkovice byly osvobozeny Rudou armádou v noci z 30. dubna na 1. května 1945. 

Po osvobození spadaly jako samostatná obec aţ do roku 1949 do okresu Hlučín. V roce 1976 

byly integrovány do města Ostravy a prakticky ztratily svou samostatnost. Místní národní 

výbor byl zrušen a v Hošťálkovicích pracoval pouze občanský výbor. [11] 

 

 Po listopadových událostech v roce 1989 se Hošťálkovice dočkaly opět samostatnosti. 

Po volbách v roce 1990, po téměř 15 letech, se 7. prosince 1990 konalo ustanovující zasedání 

zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice. Slib sloţilo 14 členů zastupitelstva. Prvním 

starostou po historických změnách v Československu se stal Ing. Jan Černota. Vytvořením 

samostatného městského obvodu zaznamenaly Hošťálkovice dynamický rozvoj. [11] 
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4. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉ LOKALITY 

 

4.1 Charakteristika zájmového území a širších vztahŧ 

 

4.1.1 Základní údaje a podklady 

 

 Řešené území leţí v Moravskoslezském kraji (obr. 3), na jihozápadním okraji městské 

části Ostravy, Hošťálkovic (obr. 4). V jednom z 23 městských obvodů Ostravy ţije 1573 

obyvatel (k 31. 12. 2009) a jeho rozloha činí 5,29 Km
2
. Zeměpisná šířka 49°50'49.47'' severní 

šířky a zeměpisná délka 18°12'53.55'' východní délky. 

  

 Ráz okolí a místní zástavby připomíná svým charakterem vesnickou krajinu a také 

poloha Hošťálkovic na severozápadním okraji města nijak nepřipomíná obyvatelům 

příslušnost k průmyslovému velkoměstu. 

 

 Konkrétně se jedná o část pozemku č. 1177/1, k.ú. Ostrava, podél ulice Broskvoňová 

(obr. 5). Hranice řešeného území a hranice širšího okolí, které ovlivňují danou lokalitu, jsou 

vyznačeny ve výkresové části - Širší vztahy - v měřítku 1:5000. Další informace o parcele ve 

výkresu - Majetkové vztahy - v měřítku 1:2500. 

 

 Lokalita se nachází ve svaţitém terénu s celkovým sklonem 7,2%; převýšením 35 m a 

délkou 480,93 m. Celková plocha řešeného území činí přibliţně 50.195,92 m
2
 (obr. 5). 

 

 Uvedený pozemek je současně situovaný ve dvou CHLÚ: 

- v části Hornoslezské pánve č. 14400000, stanoveném pro loţisko  

  vyhrazeného nerostu černé uhlí a zemní plyn, 

- v CHLÚ Rychvald č. 07100100, stanoveném pro loţisko vyhrazeného nerostu  

zemní  plyn.  V  místě  pozemku  jsou  evidována  výhradní  loţiska  č. 3133121 a 

č. 3133126 (stanovené pro černé uhlí) a č. 3133101 (stanovené pro zemní plyn).  
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 Proto je třeba se řídit zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného 

bohatství (horní zákon) i jeho novelami, dále pak vyjádřením Obvodního báňského úřadu v 

Ostravě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Česká Republika - Moravskoslezský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Územní plán města Ostravy s vyznačením Hošťálkovic (vyznačeno červenou tečkou) 
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Obr. 5 Vyznačené řešené území v katastrální mapě 

 

4.1.2 Občanská vybavenost 

 

 Jelikoţ se jedná o malou obec, z občanské vybavenosti zde nalezneme pouze Úřad 

městského obvodu Hošťálkovice, zdravotní středisko, poštu, základní školu a mateřskou 

školu; knihovnu s krátkou otevírací dobou, která však spadá pod knihovnu města Ostravy;  

dvě restaurace. 

 

 V dosahu je však další občanská vybavenost v nedalekém centru Ostravy. Jedná se 

především o větší nákupní střediska, nejrůznější správní instituce, banky, restaurace, školy, 

nemocnice, lékárny, pošty a mnoho dalších objektů slouţících širšímu území. 
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4.1.3 Kultura, sport a volný čas 

 

 O kulturní a sportovní vyţití v Hošťálkovicích je především záleţitostí  těchto 

zájmových sdruţení: 

 

TJ Sokol Hošťálkovice, Šachový klub Hošťálkovice, Římskokatolická farnost, Český 

červený kříţ Hošťálkovice, Sbor dobrovolných hasičů, Klub důchodců Hošťálkovice, 

Klub rodičů při ZŠ Hošťálkovice a Český zahrádkářský svaz.  

 

 Kultura v podobě divadelních představení, koncertů a jiných kulturních akcí se konají 

v Ostravě a jejich městských částech. 

 

4.1.4 Klimatické poměry 

 

 Území spadá do mírně teplé klimatické oblasti. Liší se specifickými zvláštnostmi, 

které jsou výhradně vymezeny pro danou oblast Ostravské pánve.  

 

 V Ostravě je vysoká koncentrace průmyslu, vysoká hustota dopravy a další faktory, 

ovlivňující ovzduší i v Hošťálkovicích. 

 

 

Průměrný úhrn ročních sráţek: 769 mm 

Průměrná roční teplota ovzduší: 8,0°C 

Maximum: +34,9°C 

Minimum: -23,2°C 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou: 57,1dnů/rok 

 

Tab. 1 Klimatické podmínky pro město Ostrava 
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4.1.5 Dopravní infrastruktura 

 

 Hošťálkovicemi prochází silnice 

III.třídy/01137 Petřkovice - Hošťálkovice - 

Hlučín, s popisy ulic Petřkovická a Aleje (obr. 6), 

leţí na ní zastávka MHD spojující Hošťálkovice s 

Ostravou (obr. 6). Ostatní komunikace jsou typu 

obsluţné nebo sběrné. Všechny komunikace v 

obci jsou udrţovány Ostravskými komunikacemi 

a.s. Obcí prochází cyklostezka "L" a "Z". 

 

 Nedaleko prochází dálnice D1 (Praha - 

Ostrava - Polsko), ale ani její ochranné pásmo 

100 m nezasahuje do obce.  

        

 

           Obr. 6 Silnice III. třídy [10] 

 

4.1.6 Technická infrastruktura 

 

Pitná voda  

 Zásobování pitnou vodou je zajišťováno z vodovodu veřejné sítě. 35 % aţ 40 % pitné 

vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se v oblasti města Ostravy. Dalších 60 % 

aţ 65% pitné vody je nakupováno od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava, a.s. ( dále jen OVAK a.s.), která dodává upravenou pitnou vodu z vody povrchové - 

z  přehradních  nádrţí  Kruţberk  a  Sance.  Průměrná  spotřeba  pitné  vody  v  Ostravě  činí 

107 litrů/osoba/den. [12] 

 

Kanalizace 

 Kanalizace je napojena na mechanicko-biologické Ústřední čistírně odpadních vod v 

Ostravě - Přívoze, která byla uvedena do provozu v roce 1996. Koncepce čištění je zaloţena 

na mechanicko - biologickém čištění splaškových a průmyslových vod na principu 
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nízkozatíţené aktivace s nitrifikací a předraţenou denitrifikací. Anaerobně stabilizovaný kal 

je odvodňován na odstředivkách s automatizovaným systémem řízení technologických 

procesů a je dezinfikovaný vápnem. Toto náročné inţenýrské dílo s nejvyšší značkou 

vodohospodářské kvality je v historii města Ostravy ojedinělé a z hlediska ţivotního prostředí 

umoţňují  se  svojí  kapacitou  638 000  ekvivaletních  obyvatel  rozvoj  města  i  v  dalších 

letech. [12] Správcem sítě je OVAK a.s. 

 

Elektrická energie 

 Zásobování elektrickou energií - výrobu elektrické energie a její dodávku do 

rozvodných sítí a.s. Severomoravská energetika zajišťují: 

- ČEZ Distribuce a.s. - Elektrárna Dětmarovice - Její instalovaný výkon je 800 

MW a je tak nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku. Elektrárna 

ročně vyprodukuje okolo 3 TWh elektrické energie. Elektrárna se zabývá také 

výrobou tepla. 

- Dalkia Česká republika a.s. - Elektrárna Třebovice - V současnosti elektrárna 

disponuje instalovaným tepelným výkonem 765 MW a elektrickým výkonem 180 

MW. Pro výrobu tepla a elektrické energie se pouţívá černé uhlí z nedalekých 

dolů společnosti OKD. 

- Zbytek potřebné energie zajišťuje celostátní rozvodná síť. 

  

Zásobování plynem 

 Zásobování plynem zajišťuje Severomoravská plynárenská a.s. - RWE Transgas a.s., 

která patří mezi pět největších evropských plynárenských společností. Podniká ve výrobě, 

obchodu, přepravě a zásobování plynem. 

 

Telekomunikace 

 Prostřednictvím telekomunikačních sluţeb Telefónica O2 a.s. je v řešeném území 

zajišťován místní, meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu s dalšími sluţbami. 
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5. POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

5.1 Stávající zástavba 

 

 Řešené území je část pozemku č. 1177/1, k.ú. Ostrava, vedený v územním plánu jako 

ţivnostenské území. To znamená, ţe je určeno pro zástavbu pro bydlení různých forem ve 

spojení s podstatně nerušící drobnou výrobou, sluţbami a občanskou vybaveností. Pozemek je 

situován na jihozápadním okraji obce Hošťálkovice. Celková plocha řešeného území činí 

přibliţně 50.195,92 m
2
.  

  

 Lokalita se nachází ve svaţitém terénu s celkovým sklonem 7,2%; v nadmořské výšce 

přibliţně od 210 do 244 m n.m.  Bpv, coţ znamená na délku území 480,93 m převýšení 35 m. 

Plocha je v dnešní době vyuţívána jako orná půda. 

 

 Území  je vymezeno  ulicí  Broskvoňovou z východní strany,  ze severní strany ulicí  

K vodě, z jiţní hranicí pozemku č. 1177/1. Na západní straně vybraného území pokračuje 

zbytek pozemku č. 1177/1 jako orná půda. Lokalita navazuje ulicí Broskvoňová na stávající 

zástavbu rodinnými domy se zahradními plochami. 

 

5.1.1 Vhodné funkční využití 

  

 Jsou zde definovány funkce a zařízení, které jsou hlavní, dominantní, charakteristické. 

Územní plán města Ostravy určuje lokalitu pro rodinné domky, vesnickou zástavbu; 

vybavenost, slouţící danému i širšímu území (zařízení obchodu, sluţeb, ubytování, církevní, 

kulturní, administrativní, výstavní a volnočasové aktivity).  

  

 Podstatně neobtěţující drobná výroba, výrobní sluţby nebo sklady (řemeslné dílny, 

servisy, půjčovny, nájemné dílny, objekty pro svobodná povolání, kutilství a záliby. Příslušné 

komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště a manipulační plochy. Zeleň veřejná, 

obytná a ochranná. 
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5.1.2 Přípustné funkční využití 

 

 Jsou zde začleněny funkce a zařízení, které mají k hlavní funkci doplňkový charakter. 

V území plošně a významově nepřevládají. Podle územního plánu města Ostravy se jedná o 

zařízení zábavní, zařízení sociální péče, zahradnictví, zelinářství nebo chov drobného 

domácího zvířectva. Je moţné stavět boxové garáţe, hromadné garáţe a nezbytnou 

technickou vybavenost. 

 

 

5.1.3 Výjimečně přípustné funkční využití 

 

 Jedná se o funkce a činnosti, které nejsou v zásadním rozporu s dominantním 

funkčním vyuţitím. Jejich umisťování musí být posuzováno v jednotlivých případech z 

hlediska jejich potřeby v území vzhledem k jejich počtu, poloze, rozsahu a vlivu na ţivotní 

prostředí. Rozumíme tím vybavenost předškolní, školní a zdravotnická; sportoviště, zahrady a 

zahrádkové osady. 

 

 

5.1.4 Nepřípustné funkční využití 

 

 Jsou jimi funkce a činnosti, které ovlivňují okolí hlukem, prachem, pachem apod. 

Jedná se především o stavby pro těţký průmysl, lehký průmysl, těţbu nerostů apod. 
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6. NOVÝ NÁVRH ÚZEMÍ 

 

 Zadání bakalářské práce ukládá vytvoření dvou variant optimálního řešení zástavby 

rodinnými domy v obci Hošťálkovice. Cílem obou variant je vytvoření návrhu zástavby 

rodinnými domy tak, aby bylo řešené území maximálně vyuţito a navrţené řešení bylo 

ekonomicky přijatelné. 

 

 Řeší se v nich rozmístění parcel a rodinných domů co nejpříznivěji ke světovým 

stranám; návrh nových komunikací, inţenýrských sítí, míst pro relaxaci, sport a drobnou 

městskou zeleň. Návrhy musí zohlednit podmínky příjemného prostředí pro bydlení v 

rodinných domech. 

 

6.1 Varianta č. 1 

 

 První varianta návrhu zástavby rodinnými domy lokality podél ulice Broskvoňová v 

městské části Hošťálkovice klade důraz na klidné a kvalitní bydlení s moţností relaxace a 

sportovního vyţití obyvatel. 

 

 Plocha městského parku, umístěného v severním okraji řešeného území, vytvoří 

prostor pro setkávání obyvatel nové i stávající zástavby. Městská zeleň bude plnit funkci 

oddělení nové zástavby od areálu se sklady a drobnou výrobou. V parku budou umístěny 

prvky dětských hřišť pro různé věkové kategorie, víceúčelové hřiště a městský mobiliář.  

 

 Ostatní plocha řešeného území bude rozparcelována tak, aby respektovala prostorové  

i plošné nároky daného druhu  zástavby.  Návrh uvaţuje o  vybudování  37 samostatně 

stojících rodinných domů. Výměra parcel je přibliţně 800 - 1700 m
2
. Rodinné domy jsou 

situovány podél nově navrţených komunikací s chodníky po obou stranách. 

 

 Komunikace na ulici Broskvoňová je v nevyhovujícím stavu z pohledu dopravního 

i  technického. Proto se v návrhu počítá s její rekonstrukcí. Řešení v kapitole 6.3.1. 
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6.2 Varianta č. 2 

 

 Druhá varianta návrhu zástavby rodinnými domy lokality podél ulice Broskvoňová v 

městské části Hošťálkovice samozřejmě také klade důraz na klidné a kvalitní bydlení s 

moţností relaxace a sportovního vyţití obyvatel. 

 

 Plocha městského parku, umístěného v severním okraji řešeného území, vytvoří 

prostor pro setkávání obyvatel z nové i stávající zástavby. Městská zeleň bude plnit funkci 

oddělení nové zástavby od areálu se sklady a drobnou výrobou. V parku budou umístěny 

prvky dětských hřišť pro různé věkové kategorie, víceúčelové hřiště a městský mobiliář.  

 

 Druhá varianta obsahuje navíc druhý, menší park s prvky pro děti různé věkové 

kategorie. Nachází se přibliţně uprostřed lokality a je určen především pro relaxaci. 

 

 Ostatní plocha řešeného území je rozparcelována tak, aby respektovala poţadavky na 

prostorové i plošné nároky daného druhu zástavby. Návrh počítá s vybudováním 42 

samostatně stojících rodinných domů. Výměra parcel je přibliţně 700 - 1500 m
2
. Rodinné 

domy jsou situovány podél nově navrţených komunikací s chodníky po obou stranách. 

 

6.3 Výběr varianty a její řešení 

 

 Vybraná varianta číslo 1 je zpracována podrobněji. Varianty se především liší počtem 

rodinných domů, velikostí parcel, návrhem tras komunikací i relaxačních ploch. Obě varianty 

se do lokality způsobem zástavby hodí, kaţdá má své výhody i nevýhody. 

 

6.3.1 Dopravní řešení 

 

 Návrh dopravního řešení vychází z urbanistického návrhu řešeného území s napojením 

na stávající ulici Broskvoňovou.  
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Komunikace 

 Komunikace v ulici Broskvoňová projde rekonstrukcí. Návrh z ní vytvoří komunikaci 

obousměrného typu funkční třídy C 6,5/50. V severní části území je navrţena další 

komunikace obousměrného typu funkční třídy C 6,5/30. Její rozměr a navrţená maximální 

dovolená rychlost 30 km/h je z důvodu bezpečnosti okolí parku, neboť se zde počítá s 

pohybem většího počtu dětí neţ v jiných částech území. Ostatní navrţené komunikace jsou 

jednosměrné funkčního typu C 3,5/30.  

 

 Podélný sklon komunikací vychází ze členění terénu. Příčný sklon bude proveden 

střechovitě nebo jednostranně, se spádem do 2,5 %. Povrch komunikace bude v provedení  

asfaltobeton, odvod dešťové vody bude zajištěn uličními vpustěmi do nově zbudované 

dešťové kanalizace. 

 

 Poloměry oblouků v zatáčkách jsou navrhnuty na 10 m, velikosti rozhledových 

trojúhelníků se stanoví dle normy ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací. V ploše 

rozhledového trojúhelníku nesmí být ţádné překáţky vyšší neţ 0,7 m jako například stavby, 

oplocení nebo vzrostlá zeleň. 

 

Komunikace pro pěší 

 Komunikace pro pěší jsou navrţeny z důvodu bezpečnosti chodců po obou stranách 

komunikace, vyhovují bezproblémovému přístupu k objektům. Chodníky jsou navrţeny v šíři 

2,00 metry a příčným spádem 2 % směrem k vozovce. V místech napojení vjezdů k parcelám 

bude obrubník sníţen na úroveň 20 mm oproti vozovce. 

 

 Chodníky pro pěší budou vybudovány ze zámkové dlaţby, v různých barevných 

provedeních pro odlišení vjezdů do parcel, a s betonovými obrubníky.  

 

 Přechody pro chodce a jiné výškové rozdíly budou řešeny dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb., o obecných poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 

 

Parkovací stání 

 Kolmé parkovací stání pro občanskou vybavenost se nachází přímo u sportovní a 

relaxační plochy. Míst je 13, z toho dvě jsou určena pro osoby zdravotně a tělesně postiţené. 
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 Dalších 18 parkovacích stání, jiţ v podobě podélné, je rozmístěno rovnoměrně po 

celém území. Soukromá forma parkování je řešena na pozemcích rodinných domů (v garáţích 

nebo na přilehlých vjezdech do garáţí). 

 

Řízení dopravy 

 Doprava v lokalitě bude řízena svislým dopravním značením. Jako hlavní komunikace 

je navrhnuta ulice Broskvoňová s povolenou rychlostí 50 km/h, ostatní ulice jsou vedlejší se 

sníţenou rychlostí na 30 km/h. Jako doplňující značení můţe poslouţit i značení vodorovné 

přímo na komunikaci. 

 

6.3.2 Inženýrské sítě 

 

Vodovod 

 Zásobování vodou je zajištěno napojením na stávající vodovodní síť DN 80 PVC v 

ulici Broskvoňová, kterou provozují OVAK a.s.  

 

 Nově navrţená vodovodní síť bude průměru DN 80 PVC. Napojení domů se provede 

podle potřeby navrtávkou, jednotlivé přípojky k rodinným domům budou pak DN 50 PVC.  

 

 V jiţní části řešené oblasti dojde při návrhu ke zrušení trasy vodovodu DN 50 a jeho 

přeloţení do nově navrţené vodovodní trasy.  

 

 Dle normy ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, je 

stanoveno ochranné pásmo 1,5 m.  

 

 Rozmístění vodovodního řadu i přípojek je zřetelné ve výkresu č. 11 - Inţenýrské sítě: 

Vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace. 

 

Kanalizace 

 V řešené lokalitě prochází kanalizace splašková o rozměru DN 300, která se v jiţní 

části zvětšuje na DN 400. V jiţní části je v souběhu s kanalizací splaškovou kanalizace 
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dešťová o rozměrech DN 300 PVC. Kanalizace se odvádí do městské čistírny odpadních vod 

v Ostravě - Přívoze.  

 

 Přípojky z jednotlivých rodinných domů, o rozměru DN 150, budou napojeny na nově 

navrţenou splaškovou kanalizaci o rozměru DN 300. Nově navrţená kanalizace dešťová o 

rozměru DN 300 odvede vodu ze zpevněných ploch pomocí uličních vpustí. V místech 

napojování kanalizací budou zřízeny kanalizační šachty. Ochranné pásmo obou kanalizací 

splňuje 1,5 m po obou stranách.  

 

 Návrh rozmístění kanalizace je uveden ve výkresu č. 11 - Inţenýrské sítě: Vodovod, 

splašková kanalizace, dešťová kanalizace. 

 

Elektrická energie  

 Severní částí řešeného území prochází nadzemní vedení NN, které bude zrušeno a 

nahrazeno vedením podzemním elektrickým vedením NN. V dané lokalitě se nachází 

trafostanice stoţárová, kterou napájí nadzemní elektrické vedení VN do 35 kV. Z trafostanice 

se povedou nově navrţené podzemní elektrické sítě NN a síť veřejného osvětlení. 

Rozmístění podzemních sítí je patrné ve výkresu č. 10 - Inţenýrské sítě: Telekomunikace, 

elektrické vedení, veřejné osvětlení. 

 

Zásobování plynem 

 Napojení na plynovodní síť proběhne v ulici Broskvoňová, kde vede distribuční síť 

STL o průměru DN 63 PE. Navrţená síť je také STL DN 63 PE, přípojky k jednotlivým 

rodinným domům DN 40 PE. Ochranné pásmo plynovodu je 1 metr. 

 

 Rozmístění nově navrţené plynovodní sítě je uvedeno ve výkresu č. 10 - Inţenýrské 

sítě: Telekomunikace, elektrické vedení, veřejné osvětlení. 

 

Telekomunikace 

 Trasa telekomunikačního vedení v lokalitě bude z důvodu nově navrhovaných 

veřejných ploch přeloţena. Přeloţení sítě a poloţení nové kabeláţe bude zajištěno firmou 

Telefónika O2 a.s. podle výkresu č. 10 - Inţenýrské sítě: Telekomunikace, elektrické vedení, 

veřejné osvětlení. 
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6.3.3 Veřejná zeleň 

 

 Řešené území je v současné době vyuţíváno jako pole, proto se zde nachází drobná 

zeleň a několik keřů podél ulice Broskvoňová. Tato náletová zeleň bude z důvodu 

rekonstrukce a rozšíření komunikace vykácena, po dokončení všech stavebních prací bude 

vysazena nová.  

 

 V prostorách veřejného parku, umístěného v severní části území, se počítá s výsadbou 

vzrostlých, středních i malých stromů, několika okrasných keřů a podobné zeleně. Výsadba 

nesmí narušit trasy inţenýrských sítí. Výsadbu zeleně na stavebních parcelách si zajistí 

investor sám. 

 

6.3.4 Veřejné osvětlení a městský mobiliář 

 

Veřejné osvětlení 

 Sloupy veřejného osvětlení jsou navrţeny ve vzdálenosti přibliţně 20 aţ 30 metrů, s 

výškou 5 m. Pouliční lampy musí zajistit dostatek světla pro osvětlení komunikací i chodníků 

ve večerních hodinách. Osvětlení příjezdových cest k rodinným domů si majitelé zajistí podle 

svého uváţení. 

 

Městský mobiliář 

 Mobiliář je soustředěn především do veřejné části parku, je rozmístěn po celé jeho 

ploše. Jedná se o lavičky a odpadkové koše. Součástí parku je také plocha pro kontejnery na 

tříděný a směsný odpad.  

 

Lavička 

 Lavička o rozměrech 1600 x 600 x 700 je navrţená v provedení litina a dřevo, s 

povrchovou úpravou - prášková barva a lazura (obr. 7).  

 

Odpadkové koše 

 Navrţené odpadkové koše o objemu 35 litrů v provedení celokovový a dřevo, s 

povrchovou úpravou - zinek, prášková barva a lazura (obr. 8).  
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Návrh řešení parku i s mobiliářem je ve výkresu č. 8 - Situace parku s víceúčelovým hřištěm. 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 7  Lavička               Obr. 8  Odpadkový koš 

 

6.3.5 Prvky dětských hřišť a víceúčelové hřiště 

 

 Plocha víceúčelového hřiště bude z hygienických a bezpečnostních důvodů oplocena.  

Jeho rozměry jsou dány výrobcem - 23,1 x 13,38 m, s plochou na hraní 20 x 12 m (obr. 9). 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9  Víceúčelové hřiště 

  

Dalším prvkem je pískoviště o rozměrech 3 x 3 m, jehoţ součástí je kryt na jeho uzavření. 

Zamezí se tak znehodnocení písku. 

 

 Ostatní prvky dětských hřišť (prolézačky, houpačky apod.), jejich dopadové plochy a 

umístění je uvedeno ve výkresu č. 8 - Situace parku s víceúčelovým hřištěm.  
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6.3.6 Popis rodinného domu 

 

 Řešení rodinných domů v dané lokalitě není předmětem bakalářské práce, proto je 

návrh pouze informativní. K návrhu rodinného domu byl pouţit jako vzor rodinný dům 

AKTUAL 26 z katalogu firmy Euroline, který jsem upravil. S přehledně řešenou dispozicí a 

moderním vzhledem je vhodný i na malé pozemky. 

 

 Rodinný dům je jednopodlaţní s obytným podkrovím bez suterénu. Svým prostorem 

plně uspokojí nároky na bydlení 4 aţ 5-ti členné rodiny. Dům se dělí na obytně uţitkovou část 

v přízemí a na odpočinkovou část v podkroví.  

 

 Přízemí domu tvoří vstupní hala, technická místnost s WC a sprchovým koutem, 

chodba, schodiště, kuchyně s obývacím pokojem, špíz, jídelním koutem. Vstup na venkovní 

terasu je z prostoru obývacího pokoje. Z boční strany domu je postaveno kryté stání s 

moţností přestavby na garáţ.  

  

 V podkroví domu se nachází loţnice rodičů s vlastní šatnou a balkonem, koupelna, 

samostatné WC, chodba a dva dětské pokoje se společným balkonem. 

 

 Studie dispozičního řešení rodinného domu je uvedeno ve výkresu č. 12 - Půdorys 

1NP a č. 13 - Půdorys 2NP, dále pak ve výkresu č. 14 - Řez rodinného domu A-A´. 

Vizualizaci rodinného domu nalezneme ve výkresu č. 15 - Vizualizace rodinného domu. 

 

Obytné místnosti 6 

Zastavěná plocha 89,25 m
2
 

Zastavěná plocha s krytým stáním 105,73 m
2
 

Obestavěný prostor 552,29 m
3
 

Celková uţitková plocha 195,50 m
2
 

Celková obytná plocha 99,31 m
2
 

Výška hřebene střechy 7,70 m 

 

Tab. 2  Parametry rodinného domu 
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7. PROPOČET NÁKLADŦ 

  

 V této části je důleţité určit orientační cenu řešeného území. Jedná se o porovnávání 

všech předpokládaných nároků a vlivů na zdroje, které nám budou cenu stavby ovlivňovat. 

Ceny u propočtu jsou tabulkově dány. Jsou stanoveny objemově nebo plošně. Kaţdý 

dodavatel si můţe své vyhodnocení dělat sám a řídit se svými průměrnými cenami. 

 

7.1 Náklady na stavbu rodinného domu 

 

 Stanovená cena rodinného domu dle katalogu Euroline je 2.385.523,-Kč. 

 

 Celková cena za RD: 37 x 2.385.523 = 88.264.351,-Kč 

 

7.2 Náklady na dopravní infrastrukturu 

 

 Komunikace a parkoviště jsou navrţeny s asfaltovým povrchem. Pěší komunikace, 

příjezdové komunikace jsou navrţeny ze zámkové dlaţby. 

 

Poloţka Mnoţství [m
2
] Jednotková cena Pořizovací náklady 

Ţivičná komunikace 7203 1342 9.666.426,- Kč 

Pěší komunikace 4610 782  3.605.020,- Kč 

Parkoviště 579 1342 777.018,- Kč 

Příjezdové komunikace k RD 1198 782 936.836,- Kč 

Pěší komunikace k RD 167 782 130.594,- Kč 

Celkem                                                                                                    15.115.894,- Kč 

Tab. 3  Náklady na komunikace 

7.3 Náklady na trubní vedení 

 

 Obsahuje náklady na vybudování vodovodního řadu DN 80 PVC, splaškové 

kanalizace DN 300 PVC, dešťové kanalizace DN 300 PVC a plynovodu STL 63 PE. 
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 Do nákladů jsou zahrnuty přípojky. 

 

Poloţka Mnoţství [m] Jednotková cena Pořizovací náklady 

Vodovodní řád DN 80 PVC 1293 1640 2.120.520,- Kč 

Splašková k. DN 300 PVC 537 13900  7.464.300,- Kč 

Dešťová k. DN 300 PVC 1075 13900 14.942.500,- Kč 

Přípojky vodovodní DN 32 208 4500 936.000,- Kč 

Přípojky kanalizační DN 150 283 3650 1.032.950,- Kč 

Plynovod STL 63 PE 1180 2228 2.629.040,- Kč 

Přípojky plynovodní DN 32 230 701 161.230,- Kč 

Celkem                                                                                                     29.286.540,- Kč 

Tab. 4  Náklady na trubní vedení 

 

7.4 Náklady na elektrické vedení a telekomunikace 

 

 Obsahuje náklady na vybudování nových rozvodů podzemního elektrického vedení, 

elektrické vedení pouličního osvětlení a telekomunikací. 

 

 Do nákladů jsou zahrnuty přípojky. 

 

Poloţka Mnoţství [m] Jednotková cena Pořizovací náklady 

Podzemní elektr. vedení NN 1526 670 1.022.420,- Kč 

Veřejné osvětlení 1753 1293  2.266.629,- Kč 

Telekomunikace 1206 175 211.050,- Kč 

Přípojky elektr. vedení 148 312 46.176,- Kč 

Přípojky telekomunikace 156 175 27.300,- Kč 

Celkem                                                                                                        3.573.575,- Kč 

Tab. 5  Náklady na elektrické vedení a telekomunikace 

 

 

 

 



44 

 

7.5 Náklady na prvky dětských hřišť 

 

Poloţka Mnoţství [ks] Jednotková cena Pořizovací náklady 

Houpačky na pruţině 5   15000 75.000,- Kč 

Domky a průlezky 2   135000  270.000,- Kč 

Víceúčelové hřiště 1   512000 512.000,- Kč 

Kryté pískoviště 1 10200 10.200 

Celkem                                                                                                          867.200,- Kč 

Tab. 6  Náklady na prvky dětských hřišť 

 

7.6 Náklady na městský mobiliář 

 

Poloţka Mnoţství [ks] Jednotková cena Pořizovací náklady 

Parková lavička 17 4600 78.200,- Kč 

Odpadkový koš 7 1600  11.200,- Kč 

Celkem                                                                                                           89.400,- Kč 

Tab. 7  Náklady na městský mobiliář 

 

7.7 Náklady na odstranění a nové osázení veřejné zeleně 

 

Poloţka Mnoţství  Jednotková cena Pořizovací náklady 

Pokácení nevhodných stromů 10  [ks] 435 4.350,- Kč 

Odstranění křovin 1190 [m
2
] 243  289.170,- Kč 

Zaloţení trávníku 1950  [m
2
] 54 105.300,- Kč 

Výsadba stromů 8  [ks] 2000 16.000,- Kč 

Výsadba keřů 39  [ks] 25 975,- Kč 

Celkem                                                                                                          415.795,- Kč 

Tab. 8   Náklady na odstranění a nové osázení veřejné zeleně 
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7.8 Celkové náklady 

 

Poloţka Cena  

Cena za 37 rodinných domů 88.264.351,-Kč 

Náklady na dopravní infrastrukturu 15.115.894,- Kč 

Náklady na trubní vedení 29.286.540,- Kč 

Náklady na elektrické vedení a telekomunikace 3.573.575,- Kč 

Náklady na prvky dětských hřišť 867.200,- Kč 

Náklady na městský mobiliář 89.400,- Kč 

Náklady na odstranění a nové osázení veřejné zeleně 415.795,- Kč 

 

CENA  CELKEM 137.612.276,- Kč 

Tab. 9   Celkové náklady 
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8. ZÁVĚR 

 

 V bakalářské práci s názvem "Územní studie lokality podél ulice Broskvoňová" v 

Ostravě - Hošťálkovicích jsem se snaţil dosáhnout cílů daného zadání VŠB-TUO pro tvorbu 

bakalářské práce i potřeb obce Hošťálkovice.  

 

 Cílem bylo vytvoření dvou variant zástavby rodinnými domy, vyřešení veřejných 

ploch a statické dopravy. Oba návrhy splňují funkční vyuţití ploch pro individuální bydlení, 

stanoveném v územním plánu města Ostravy. Od začátku práce bylo vytvořeno několik 

návrhů, které se postupně měnily a dotvářely se do konečné podoby.  

 

 Po dokončení variant a po konzultaci s vedoucím bakalářské práce byla vybrána 

varianta č. 1. V této variantě je podrobně vyřešena dopravní infrastruktura, technická 

infrastruktura a ekonomický propočet nákladů. Jako přílohu tvoří vizualizace navrhované 

zástavby pro lepší představu, jak by mohla zástavba vypadat při jejím realizování. Tento 

návrh je dle mého názoru dobře vyváţený, protoţe různá velikost parcel umoţňuje přilákání 

různě finančně zajištěných investorů. Navíc umístění veřejného prostranství v podobě parku s 

víceúčelovým hřištěm, navazujícím na jiţ stávající zástavbu, nabízí kontakt nových obyvatel s 

původními obyvateli. V lokalitě také dojde ke zpříjemnění prostředí vysazením nové zeleně.  

 

 Řešené území je tvořeno tak, aby přilákalo všechny věkové kategorie investorů. Můj 

navrhovaný rodinný dům slouţí v bakalářské práci pouze jako inspirace. Volba konkrétního 

typu domů bude záleţet na investorovi a jeho financích. 

 

 Při tvorbě návrhů jsem vycházel ze svých dosavadních znalostí a schopností, které 

jsem získal během studia. Ve své práci jsem pouţil doporučenou literaturu, poznatky správců 

sítí a internet. 

 

 Je moţné, ţe v některých bodech se budu s odborníky lišit, to ale nebrání diskusi o 

dalších moţnostech vyuţití daného území. 
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