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Anotace: 

 

 FICHNOVÁ, M.: Územní studie zástavby rodinnými domy v obci Malé Hoštice, 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inţenýrství, 2011, 42 s., 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Kolarčíková 

 Bakalářská práce prezentuje moţnosti urbanisticko-architektonického řešení 

zástavby rodinnými domy na vybraném území v obci Malé Hoštice. Jedná se o území, 

které je ve velké míře limitováno, zejména ochranným pásmem vysokotlakého plynovodu, 

OP ţeleznice, pozemky bez moţnosti odkoupení či vyvlastnění aj. Po důkladném 

prozkoumání dostupných materiálů a podkladů došlo ke zpracování práce ve dvou 

variantních řešení. První řešení respektuje stávající platný územní plán Magistrátu města 

Opavy, zatím co druhé řešení se zabývá vyuţitím celé části lokality zvané „U Chodníka“ 

(řešení tohoto území bylo poţadováno ze strany samosprávy obce Malé Hoštice). Vyuţití 

této části pro funkci bydlení je navrţeno jako změna platného ÚP – v současné době je 

vyuţíváno jako orná půda. Práce se dále zabývá návrhem technické a dopravní 

infrastruktury, ekonomickou stránkou návrhu v podobě orientačního propočtu. 

 

Annotation: 

 

 FICHNOVÁ, M.: Territorial study of the built family houses in Malé Hoštice. 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Urban 

Engineering, 2011, 42 p., Master of Bachelor thesis: Ing. Eva Kolarčíková. 

The Bachelor thesis presents possibilities of urban – architectonical solution for 

building of family houses in selected areas in the village  Malé Hoštice. The area is very 

limited, mostly by protective zones of high pressure gas pipeline and the railway, also by 

properties without a chance for buying-out or expropriation etc. After the detailed study of 

all paperwork there are two solutions. First one  fully respects today´s municipal plan of 

the city of Opava while the second one would use the whole area named  “U Chodníka“ 

which was suggested by authorities of the village Malé Hoštice. It is offered as a change of 

local municipal plan where the area is used for agricultural purposes. This thesis also deals 

with the design of  technical and traffic infrastructure,  economical part of it and it provides 

us with the estimated financial cost. 
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1 Úvod 

 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout urbanisticko-architektonickou studii zástavby 

rodinných domů v jihovýchodní části obce Malé Hoštice. Návrh zástavby rodinnými domy 

nabízí moţnost rozšíření obce, navýšení počtu obyvatel a tím přispívá i celkovému rozvoji  

obce.  

 

Dané území je mi důvěrně známé, protoţe se nachází v těsné blízkosti ţelezniční 

tratě na trase Hlučín – Opava východ, kterou jsem denně jezdívala při svých studiích na 

střední průmyslové škole stavební v Opavě. Dalším důvodem výběru byla skutečnost, ţe 

mne výstavba nových obytných zón a rozvoje bydlení zajímá. Zejména pak developerské 

projekty tohoto typu výstavby.  

 

 Jedná se o rozlehlou volnou plochu, která je vyuţívána jako orná půda. Při pohledu 

na takovéto území mne jako studentku městského inţenýrství a stavitelství napadá spousta 

nápadů, jak tuto lokalitu řešit a je velkou výzvou k uplatnění mých dosavadních znalostí a 

zkušeností.  
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2 Rekapitulace teoretických východisek 

 

 

2.1 Územní plánování
 
 

 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udrţitelný rozvoj 

území, spočívající ve vyváţeném vztahu podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 

potřeby současné generace, aniţ by ohroţoval podmínky ţivota generací budoucích. 

  

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udrţitelný rozvoj území soustavným a 

komplexním řešením účelného vyuţití a prostorového uspořádání území s cílem dosaţení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím 

účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

 

2.1.1 Nástroje územního plánování 

Základními nástroji územního plánování jsou: 

o územně plánovací podklady, 

o politika územního rozvoje, 

o územně plánovací dokumentace. 

 

2.1.2 Územně plánovací podklady 

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zajišťují a 

vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují moţnosti a podmínky změn 

v území; slouţí jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace, jejich změně nebo pro rozhodování v území. 

 

2.1.3 Politika územního rozvoje 

Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období poţadavky na konkretizaci úkolů 

územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, 

zejména s ohledem na udrţitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky 

naplňování těchto úkolů. 
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 Politika územního rozvoje s ohledem na moţnosti území koordinuje tvorbu a 

aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými 

úředními správními úřady a záměry na změny v území republikového významu a stanoví 

úkoly zajišťující tuto koordinaci. 

 

 Politiku územního rozvoje pořizuje ministerstvo pro celé území republiky a 

schvaluje ji vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno sdělení o 

schválení politiky územního rozvoje, a celý dokument uveřejní způsobem umoţňující 

dálkový přístup. 

 

  Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního 

rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. 

 

2.1.4 Územně plánovací dokumentace 

Územně plánovací dokumentace je tvořena: 

o zásadami územního rozvoje, 

o územním plánem, 

o regulačním plánem. 

 

Zásady územního rozvoje: 

Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní poţadavky na účelné a hospodárné 

uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 

poţadavky na jejich vyuţití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, 

veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o moţných variantách nebo 

alternativních změn v jejich vyuţití.  

 

Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj 

území. Ve vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a 

předpokládané závaţné vlivy zásad územního rozvoje na ţivotní prostřední a přijaté 

alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje.  

 

Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území kraje a vydávají se formou 

opatření obecné povahy podle správního řádu. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro 

pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. 
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Návrh a vydání zásad územního rozvoje pořizuje krajský úřad a posouzení před 

vydáním provádí ministerstvo. 

 

Územní plán: 

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; 

vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy 

vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému vyuţití 

znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a 

pro územní rezervy a stanoví podmínky pro vyuţití těchto ploch a koridorů. Územní plán 

pořizuje obecní úřad.  

 

 Pořízení ÚP probíhá v těchto fázích: 

o návrh na pořízení ÚP, 

o zadání ÚP, 

o koncept ÚP, 

o zadání pokynů pro zpracování ÚP, 

o návrh ÚP, 

o posouzení návrhu ÚP, 

o veřejné projednání ÚP, 

o přezkoumání a odůvodnění návrhu ÚP, 

o vydání ÚP. 

 

Regulační plán: 

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

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

vytváření příznivého ţivotního prostředí. Regulační plán vţdy stanoví podmínky pro 

vymezení a vyuţití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 

infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. 

Pořízení regulačního plánu probíhá obdobně jako pořízení ÚP. 
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2.1.5 Územní studie 

Územní studie je územně plánovacím podkladem. Územní studie navrhuje, prověřuje a 

posuzuje moţná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých 

funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému 

ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat vyuţití a 

uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 

 

 Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloţeno ÚPD, z vlastního 

nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a 

účel. [11] 

 

2.2 Urbanismus 

 

Urbanismus je vědní obor a současně praktická činnost, které mají úzké vazby k oboru 

architektury, ze kterého se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územně 

plánovací činnosti - územnímu plánování. Jako vědní obor urbanismus zkoumá teoretické i 

praktické problémy tvorby a přetváření osídlení, sídelních útvarů a jejich struktur, odhaluje 

tendence a zákonitosti jejich vývoje a formuluje zásady pro jejich řešení. 

 

  Jako vědní obor i praktická činnost se urbanismus zabývá především řešením 

technických a architektonických problémů, přičemţ vychází z progresivních poznatků 

společenských a přírodních věd. Svými teoretickými i praktickými poznatky přispívá k 

rozvoji územního plánování, které na rozdíl od urbanismu je více zaměřeno na řešení 

technických, ekonomických a společenských problémů rozvoje společnosti v jejich 

průmětu do území. 

 

  Při řešení prostorové struktury sídelního útvaru se urbanismus zabývá jak hmotným 

uspořádáním stavebních objektů, tak i řešením souborů architektonických prvků, které 

spoluvytvářejí tzv. parter města. V tomto smyslu se pak mluví o urbanistickém detailu. 
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Územní plánování a urbanismus: 

Společné rysy: 

o snaha o zlepšení ţivotního prostředí v daném území,  

o tvorba urbanistických děl,  

o veškeré výsledky jsou kolektivním dílem.  

 

Odlišné rysy: 

Územní plánování: 

o je striktně vymezeno zákony, 

o ve většině případů se zabývá konkrétním územím, 

o jeho výsledkem jsou dokumentace, podle nichţ dochází k realizaci, 

o není uměním, nýbrţ náročným technickým oborem. 

Urbanismus: 

o není závislý na zákonech a přepisech, 

o řídí se obecně platnými zásadami, která pak uplatňuje, 

o výsledkem urbanismu pak můţe být teoretický předpoklad nebo reálné 

dílo, 

o jedná se o umění a zároveň technickou vědu, 

o je nedílnou součástí územního plánování. 

 

2.3 Limity a regulativy v území  

 

Platné limity a regulativy zanesené do územního, popř. regulačního plánu jsou určujícím 

faktorem pro vyuţití území. 

 

2.3.1 Limity v území  

Limity stanovují nepřekročitelnou hranici pro vyuţití a uspořádání území. Jsou dány 

obecně platnými předpisy (zákony, vyhlášky a normy). 

 

 Potřeba omezit vyuţití území vzniká z celé řady důvodů, k nejčastějším patří 

důvody zaměřené na ochranu zdraví lidí, ochranu ţivotního prostředí, vymezení obecných 

(zejména technických) podmínek výstavby a ostatních aktivit člověka. Pro tuto ochranu 
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jsou limity formulovány jako maximální přípustná hranice negativního (minimální hranice 

pozitivního) jevu. 

 

 Obecně se dá říci, ţe potřeba limitů: 

o vyplývá z Listiny základních lidských práv a svobod (má chránit 

základní práva člověka v území, tedy právo na přiměřený prostor a 

v něm obsaţené ţivotní podmínky), 

o je vyvolána potřebou ochrany přírody, 

o je dána potřebou vstupních údajů pro zpracování ÚPD, 

o vyplývá z potřeby řídících nástrojů pro samosprávu a státní správu. 

 

Limity určují například: 

o území, v nichţ se mohou projevovat negativně vlivy některých činností 

(např. dopravy, výroby), kde jsou další činností zakázány nebo omezeny 

z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel, přírody či ovzduší; 

o umístění určitých činností produkující hluk, exhalace, otřesy aj. v území 

nebo stanovují přípustnou míru takové činnosti, 

o ochranná pásma (např. zdrojů vody, nerostných surovin, památkových 

rezervací a zón), ve kterých jsou některé činnosti zcela zakázány nebo 

určitým způsobem omezeny, 

o míru zemědělského vyuţití pro ekologicky labilní území, 

o mimořádně ekonomicky cenná území a podmínky jejich vyuţití. 

 

Výběr platných limitů a jejich aplikace v ÚPD vyţaduje podrobnou znalost 

informací o území a posouzení vlivů navrţeného vyuţití území na všechny sloţky 

řešeného územního celku a na jeho okolí. [5,19] 

 

2.3.2 Regulativy území  

Regulační plány navazují na ÚP obcí  a dále specifikují vyuţití území, stanoví vyuţití 

jednotlivých pozemků jako základní jednotky. Prostorově související jednotlivé pozemky 

tvoří tzv. regulační okrsky (např. uliční bloky). Regulační plány fixují pomocí regulativů 

podmínky, za kterých lze povolit stavbu nebo přestavbu nebo změnu uţívání pozemků. 

Regulativy podrobněji popisují moţnosti vyuţití pozemků – co je na nich přípustné, 
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intenzitu vyuţití území, plošné a prostorové uspořádání, architektonické a estetické řešení. 

[3] 

 

 Regulativy regulačních plánů: 

o regulativy funkčního vyuţití, 

o regulativy intenzity vyuţití, 

o regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, 

o provozní a technické regulativy, 

o časové regulativy,  

o architektonicko-estetické regulativy. 

 

2.4 Obytné zóny – obytná část a stavby pro bydlení 

  

Obytná zóna je prostor, kde jsou soustředěny zejména objekty s převaţující funkcí bydlení. 

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb stejně jako např. potrava. Stavby pro 

bydlení prošly ve svém vývoji výrazným procesem – od prosté ochrany proti 

povětrnostním podmínkám aţ po širokou škálu funkcí, které dnes byt svým uţivatelům 

poskytuje. 

 

2.4.1 Umísťování staveb  

Při umísťování staveb a jejich začlenění do území musí být respektováno omezení 

vyplývající z právních předpisů chránící veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území, 

vyjádřený v územně plánovací dokumentaci, popř. v ÚPP. Umístění staveb musí odpovídat 

urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a poţadavkům pro zachování 

pohody bydlení. 

 

 Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být nadměrně omezováno 

okolí, zejména v obytném prostředí a ohroţování bezpečnosti a plynulosti provozu na 

přilehlých pozemních komunikacích. 

 

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

sítě technické infrastruktury a dopravní infrastrukturu. [6] 
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2.4.2 Vzájemné odstupy staveb  

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat zejména poţadavky urbanistické, architektonické, 

poţadavky hygienické a veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany 

památek, poţární ochrany, bezpečnosti a civilní ochrany, poţadavky na denní osvětlení a 

oslunění a zachování pohody bydlení. Všechny tyto poţadavky zohledňuje norma ČSN 73 

4301 – Obytné budovy. [5] 

 

Odstupy budov: 

o individuální RD musí mít mezi sebou odstupovou vzdálenost min. 7,0m, 

pro individuální rekreaci pak 10,0m; 

o vzdálenost od společných hranic pozemku nesmí být menší neţ 2,0 m; 

o ve zvláště stísněných podmínkách můţe být odstupová vzdálenost mezi 

RD sníţena aţ na 4,0m a to pouze za předpokladu, ţe v protilehlých 

stěnách nebudou umístěny okna obytných místností; 

o vzdálenost průčelí s okny obytných místností musí být min. 3,0m od 

okraje komunikace (mimo zastavění proluk řadové zástavby). 

 

 

Obr. 1 Vzájemné odstupy staveb [13]. 

 

 

 

 

 



10 
 

2.4.3 Rodinný dům 

Je kaţdá 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 určená v bydlení. RD můţe mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní a jedno 

podzemní podlaţí a podkroví. 

 

 Typy rodinných domů: 

o izolované,  

o sdruţené (dvojdomky, čtyřdomky), 

o skupinové (řadové, atriové, terasové), 

o mobilní (holandský mobilní domek, houseboat). 

 

Výhody rodinných domů: 

o individuální charakter bydlení, 

o přímý vztah bytu k venkovnímu prostředí, 

o akustická pohoda a soukromí, 

o příznivé podmínky bydlení všech věkových kategorií, 

o objemová rozmanitost, 

o adaptabilita bytu podle ţivotního cyklu rodiny, 

o uplatnění individuálních zájmů a seberealizace rodiny, 

o univerzální orientace – oslunění, výhled, příčné větrání. 

 

Nevýhody rodinných domů: 

o malá urbanistická ekonomie (mimo skupinové formy zástavby), 

o prodlouţení docházkové vzdálenosti, 

o náklady a spotřeba materiálu, 

o zvětšení délky komunikací, technické a dopravní infrastruktury. 

 

Obytná místnost: 

Obytná místnost je část bytu (zejména loţnice, obývací pokoj nebo jídelna), která je určena 

k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m
2
, pokud tvoří jedinou místnost, 

musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m
2
. [13] 

 



11 
 

Nejmenší světlá výška obytné místnosti je 2500 mm, v podkroví 2300 mm a to 

nejméně nad polovinou podlahové plochy, která je vymezena pomyslnou rovinou kolmou 

k rovině podlahy, protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1300 mm nad podlahou. 

 

Spodní hrana střešních oken umístěna nejvýš 1100 mm nad podlahou. [7] 

 

Obr. 2 Výškové uspořádání podkroví obytných budov [13]. 

 

 Rodinný dům musí být vybaven příslušenstvím jako např. prostorem na odkládání 

domovního komunálního odpadu, nejméně jedním garáţovým stáním na jeden byt, a není-

li moţné toto garáţové stání situovat v domě nebo stavebním napojením na něj, musí být 

vymezena odpovídající plocha pro parkování na daném pozemku. 

 

2.4.4 Byt 

Byt je soubor místností, popř. jedna obytná místnost, které svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňuje poţadavky pro trvalé bydlení a je k tomuto účelu 

uţívání určen. Stavebně technické uspořádání bytu zahrnuje příslušenství, odpovídající 

poţadavku trvalého bydlení a společné uzavření celého bytu. 

 

 Poskytuje ochranu před nepohodou, zabezpečuj soukromí rodiny a jejím 

jednotlivým členům moţnost odpočinku, spánku, vzdělávání, společenského a rodinného 

ţivota, přípravy a konzumace jídel, uskladnění různých předmětů, osobní hygieny a 

hygieny prostředí. 

 Minimální podlahová plocha bytu je závislá na počtu osob, které byt trvale obývají. 

Minimální světlá výška v bytových domech je 2600 mm, v podkroví 2300mm. 
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Bydlení musí obecně splňovat tyto tři základní funkce: 

o společenské (obývací pokoj, jídelna), 

o hospodářské (kuchyň, prádelna, kotelna), 

o biologické (loţnice, koupelna). 

 

2.4.5 Podkroví 

Podkroví je prostor vymezený stropní konstrukcí nadzemního podlaţí a konstrukcí krovu 

či jinou konstrukcí. Tento prostor je přístupný a má účelové vyuţití. Můţeme se setkat i 

s podkrovím určeném k bydlení, zde jde o podkroví obytné. 

 

2.4.6 Občanské vybavení a stavby pro občanskou vybavenost 

Nedílnou součástí obytné zóny je také občanská vybavenost, konkrétně školské zařízení, 

stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, obchody aj. Rozmanitost občanské 

výstavby vychází z velikosti, funkce a potřeb sídla. 

 

 Velmi důleţitým aspektem je docházková vzdálenost a to jak pro výstavbu 

obytných zón, tak při výstavbě občanské vybavenosti. V našem případě je nutné zhodnotit 

stávající občanskou vybavenost dané lokality, moţnosti obce a případné doplnění zóny o 

pozbývající občanskou vybavenost (školství, sluţby, atd.). 

 

2.4.7 Veřejná zeleň 

Návrh veřejné zeleně je v zóně pro bydlení nezbytnou součástí. Tyto plochy dodávají 

uměle vytvořenému prostoru pocit sounáleţitosti s přírodou a zvyšují pohodu bydlení. Při 

návrhu těchto ploch vybíráme traviny, keře a stromy, které jsou alergicky nenáročné 

z pohledu produkce pylu.  

 

2.4.8 Bezbariérové řešení staveb  

Stejně jako se po letech vyvíjeli lidé, tak i jejich prostorové nároky doznávali změn. Jiţ 

před několika staletími se pokusil Leonardo Da Vinci vytvořit kresbu, která by 

zachycovala poměr proporcí člověka – z těch pak snadno odvoditelné jeho prostorové 

nároky. Spousta umělců jeho snahu následovala, ale aţ v roce 1948 prezentoval 

francouzský architekt Le Corbusier svého Modulora, jeţ je zaloţen na poměrech výšky 

stojícího člověka se vztyčenou paţí a představuje zlatý řez podoby člověka.  
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Obr. 3 Le Corbusierův Modulor[1]. 

 

V běţné praxi však neexistuje lidská bytost, která by splňovala estetické proporce 

tohoto modelu. Kaţdý člověk se od průměru více či méně liší. Stejně tak i potřeby osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace se liší od potřeb zdravého člověka. Obdobně 

tomu je u těhotných ţen, osob doprovázející dítě v kočárku a osob v pokročilém věku či 

psychicky postiţených jedinců. Těmito nároky se zabývá vyhláška č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických poţadavcích zabezpečující bezbariérové uţívání staveb.  

 

 

Obr. 4 Osoba na invalidním vozíku, pohled z boku [1]. 
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3 Rozbor řešeného území 

 

 

3.1  Základní informace a poznatky o území 

 

3.1.1 Přehled vstupních údajů: 

Pro zpracování bakalářské práce byly pouţity materiály a podklady: 

o Územní plán města Opavy (Opava 7-3; Opava 7-4), 

o konzultace se zastupitelstvem Malých Hoštic ohledně změny ÚP, 

o ortofoto ČR – Opava 74, 

o státní mapový list ZM10 15-32-20, 

o ZABAGED® - polohopis ZM 10 15-32-20, 

o katastrální mapa M 1:2 000, 

o vyjádření správců sítí k existenci zařízení a moţnosti napojení, 

o vyjádření dotčených orgánů. 

 

Tyto potřebné materiály a podklady poskytl Magistrát města Opavy, zastupitelstvo 

obce Malé Hoštice, Ing. Arch. Petr Mlýnek, ČUZK, Katastrální úřad Opava, SmVaK a.s., 

RWE s.r.o., ČEZ s.r.o., Telefonica O2 a.s., Obvodní báňský úřad Ostrava, Český 

hydrometeorologický ústav Ostrava, Dráţní úřad Olomouc. 

 

3.1.2 Cíle k řešení: 

Hlavním cílem řešení bakalářské práce je navrhnout urbanisticko-architektonické řešení 

lokality, tedy: 

o zastavovací plán (RD, občanská vybavenost, plochy veřejné zeleně), 

o návrh dopravní infrastruktury a napojení na stávající komunikace, 

o návrh technické infrastruktury a napojení na stávající inţenýrské sítě, 

o zastavovací plán území, typové RD, 

o finanční analýza – orientační propočet investice. 
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3.1.3 Základní údaje o území  

Obec Malé Hoštice leţí v Moravskoslezském kraji východně od okresního města Opavy. 

Obec je od města Opavy vzdálená cca 2 km a je jeho městskou částí. Do správy obce patří 

také Pusté Jakartice. Nedaleko obce protéká řeka Opava. Obec má rozlohu 5,55 km
2
, leţí 

v nadmořské výšce 251 m, a aktuálně má 1842 obyvatel (údaj z roku 2003). [18] 

 

V obci se nachází převáţně zástavba RD, několik domů skupinové zástavby-

řadových domů a čtyři bytové domy. V řešené lokalitě se v převáţném mnoţství nachází 

samostatně stojící RD a proto byl tento typ domů vyuţit i v mém zastavovacím plánu. 

 

 Rozloha řešeného území je 9,53 ha, veškeré pozemky jsou v soukromém 

vlastnictví. Jde o ornou půdu, kterou bude nutné vyjmout ze ZPF. Území je velmi mírně 

svahováno směrem k jihu. Území je na severní straně vymezeno stávající zástavbou RD a 

sportovním areálem, kde se nachází fotbalové hřiště, tenisové kurty a nově zřízené 

dopravní hřiště. Z jihu je území ohraničeno ţelezniční tratí. Na východě území 

odvodňovací příkop, na západě zástavba RD.  

 

3.2 Vazba na územní plán, regulativy a limity území 

 

3.2.1 Územní plán obce 

Zřizovatel územního plánu obce Malé Hoštice je statutární město Opava. Plocha zástavby 

rodinnými domy vesnického typu v daném území je zakreslena do platného územního 

plánu jen částečně. Návrh na její rozšíření, odpovídající zadání bakalářské práce, je 

předmětem změny ÚP. Práce je vyhotovena ve dvou návrzích, z nichţ jeden respektuje 

stávající územní plán a druhý návrh vyhovuje návrhu změny územního plánu a plně 

vyuţívá lokality „U Chodníka“.  
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Obr. 5 Územní plán, [17]. 

 

3.2.2 Širší vztahy 

Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, obec Malé Hoštice je městskou částí města Opavy, která 

je z obce dostupná jak silniční tak ţelezniční dopravou. V obci je zajištěna pravidelná 

autobusová doprava a vlak ČD jezdí kaţdou hodinu. Zastávky MHD jsou v dostupné 

vzdálenosti 400m, ţelezniční zastávka se nachází téměř na hranici řešeného území. Území 

je propojeno místní obsluţnou komunikací na silnici I. třídy č. 56 mezi Opavou a 

Hlučínem. 

 

3.2.3 Regulativy území 

Charakteristika rodinné zástavby vesnického typu (RV): 

 Území bydlení nízkopodlaţní formy zástavby vesnického charakteru, zařízení 

občanského vybavení odpovídající významem danému území. [9] 

 

Funkční využití: 

1) Vhodné: 

o Rodinné domky 

2) Přípustné: 

o Drobné stavby pro hospodářskou činnost (sklady hospodářského nářadí, 

moţnost chovu domácího zvířectva). 

o Bez dalšího posouzení v odpovídajících prostorách pro chov zvířat mohou být 

chovány následující mnoţství a kategorie zvířat: drůbeţ 50 ks, prasata 5 ks, 

koně 4 ks, hovězí dobytek 5 ks (počítáno s průměrnou váhou v jednotlivých 
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kategoriích zvířat). Při chovu zvířat nad uvedená mnoţství musí být 

provedeno posouzení chovu zvířat z hlediska hygienických poţadavků na 

ochranu ovzduší, půdy, vody a zdravého stavu území a sídlišť.  

o Garáţe u novostaveb nutno řešit jako součást hlavního objektu (popř. 

provozně a konstrukčně propojeného s hlavním objektem). 

o Zařízení obchodu a veřejného stravování pro potřeby obyvatel území. 

o Nerušící sluţby pro denní potřeby obyvatel území, nerušící drobné provozy 

bez zvýšených nároků na dopravní zatíţení území.  

o Penziony. 

o Zařízení školská, sociální, kulturní, sportovní a zdravotní slouţící pro potřebu 

obyvatel území. 

o Odstavná místa slouţící potřebě území. 

o Nezbytné technické vybavení. 

o Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motoristické a MHD. 

o Doprovodné sadové úpravy liniové a plošné. 

o Zahradnictví. 

o Stavby pro podnikání, jehoţ rušivé vlivy nepřesáhnou hranice vlastního 

pozemku. 

o Zařízení pro informace, reklamu a propagaci.  

 

3) Nepřípustné: 

o Objekty  a zařízení zemědělské a průmyslové výroby. 

o Objekty a provozy soukromých zemědělců, které by vypočteným pásmem 

hygienické ochrany přesáhly hranice vlastního pozemku. 

o Čerpací stanice PHM. 

o Objekty mobilní i pevné dočasného charakteru nízké architektonické úrovně. 

o Změny v uţívání garáţí na  sklady a výrobní zařízení.  

o Samostatné boxové garáţe. 

o Stavby pro obchod s prodejní plochou větší neţ 200 m
2
. 

o Umísťování nadzemních staveb před uliční stavební čáru směrem ke 

komunikaci. 

 4) Doporučení: 

o Rodinné domy, převáţně 1 -2 podlaţní se střechami ve sklonech 35 - 45
o
, 

tvaroslovím navazující na tradiční vesnické stavby Opavska. 
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o Výměra pozemků v rozmezí 600 - 2000 m
2
. 

o Zařízení nerušících sluţeb nesmí svou plošnou výměrou přesáhnout 1/3 

plochy objektu pro bydlení, na jehoţ pozemku je umístěno. U samostatných 

staveb nesmí tato mít větší zastavěnou plochu neţ 120 m
2
 včetně zpevněných 

ploch, můţe být max. 1 podlaţní + podkrovní.   

 

Regulativy pro stavbu technické infrastruktury: 

 V Malých Hošticích jsou navrţeny místní komunikace, vodovodní řád, oddílná 

kanalizace (splašková je ve výstavbě), rozvody plynu a elektrické rozvody. Při tvorbě 

územní studie je třeba myslet na to, aby realizace nové zástavby neomezovala či 

neznemoţnila další výstavbu této infrastruktury.  

 

3.2.4 Limity území 

Při řešení urbanistické studie je třeba respektovat několik limitujících faktorů, které se 

v řešeném území nacházejí. Nejzásadnější limitující záleţitostí je VTL plynovod DN300, 

jehoţ ochranné pásmo činí 4m na obě strany, bezpečnostní pak 40m na obě strany 

plynovodu, měřeno od půdorysu plynárenského zařízení kolmo na jeho obrys. 

Předpokládaná hloubka uloţení je 0,8-1,5m. Minimální odstupová vzdálenost RD od 

tohoto zařízení je 20m – typ řešení STANDART, které je podmíněno splněním 

stanovených bezpečnostních poţadavků na provedení staveb, umísťovaných 

v bezpečnostním pásmu VTL plynovodů.   

 

Dále se na území nachází nadzemní vedení VN – 22kV a stoţárová trafostanice. 

Ochranné pásmo těchto energetických zařízení činí 7m (od krajních neizolovaných vláken, 

u trafostanice pak kruh o poloměru 7m). Podle stanoviska správce zařízení se při výstavbě 

RD provede nové zemní uloţení tohoto vedení – tento poţadavek byl v návrhu 

respektován. 

 

Dalšími limity jsou například OP regionální ţelezniční tratě č. 317 (60m od osy 

krajní koleje), ochranné pásmo kontrolního vrtu ČHMÚ (250m), ochranné pásmo 

radioreléového spoje, který však není pro výstavbu RD nijak limitující. Západní část území 

je částečně poddolovaná. 
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Veškeré pozemky jsou v soukromém vlastnictví a plánovaný zábor ZPF vychází 

z návrhu územního plánu, se kterým je v souladu. V důsledku nejasností o moţnosti 

vykoupení pozemků (pozemky p. Škrobánka, na kterých provozuje ţivnost atd.) v západní 

části území, nebylo této lokality v plném rozsahu vyuţito. 

    

3.2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nejpouţívanějších marketingových analýz. Je oblíbená 

především pro svou jednoduchost zpracování a přehlednost. Dobře zpracovaná analýza 

dokáţe odhalit jak rizika investice, tak její kladné stránky. 

 

Tab.1 SWOT analýza. 
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4 Návrh řešení 

 

 

Pro řešení zástavby daného území jsou zpracovány dvě alternativy (jedna respektuje 

stávající ÚP a druhá změny v ÚP navrhované zastupitelstvem obce). K zástavbě území 

bylo v obou případech vyuţito individuálně stojících RD. Tento druh bydlení v okolní 

zástavbě převládá a návrh se tak lépe začlení do okolí. Z uvedeného je zřejmé, ţe jde o 

území s charakterem obytným, coţ znamená, ţe musí slouţit výhradně pro bydlení 

nenarušované ţádnou intenzivní činností. Na těchto plochách se tedy kromě obytných 

objektů a garáţí, které by měli být součástí hlavního objektu, nepřipouští ţádné další 

stavby pro hospodářskou činnost, s výjimkou drobných staveb (altány, bazény, apod.) Část 

území byla vymezena pro funkci občanské vybavenosti, vzhledem ke vztahům k okolí bylo 

v této ploše navrţeno restaurační zařízení s moţností ubytování (max. tři dvoulůţkové 

pokoje). Toto zařízení je doplněno o parkoviště o 10ti stáních pro osobní automobily.  

 

4.1  Urbanistický návrh – varianta A 

 

Toto řešení území nabízí 41 samostatně stojících RD a restaurační zařízení v rámci zóny 

občanské vybavenosti. V blízkosti restaurace je navrţeno rozlehlé dětské hřiště 

s průlezkami, skluzavkami, kolotočem, houpačkami a jinými radovánkami pro děti. Dále 

pak je v zóně OV navrţen boulodrom – hlinitopísčité hřiště pro francouzskou společenskou 

hru pétanque. Tento typ hřiště se na Severní Moravě v ţádné obci nevyskytuje a je tak 

raritou okolí a zajímavostí pro turisty i obyvatelé obce a jejího okolí. 

 

 Návrh zachovává stavební parcely 594/3, 594/4, 594/6,594/40, 594/4. Navrţené 

parcely jsou o rozloze v rozmezí 700-1100 m
2
. Tento návrh je vypracován dle platného 

ÚP. Navrţeny jsou objekty se sedlovými střechami o sklonu 35-45° tak, jak je dáno 

v regulativech pro řešené území. Tyto objekty jsou nepodsklepené.  

 

 Západní část území není vyuţita z důsledku sloţitých majetkoprávních vztahů, 

avšak ponechává moţnost dostavby řešeného území tak, aby po zastavění zbylých částí 

vypadalo celistvě.  
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 Na straně VTL plynovodu je navrţena třešňová alej, která odděluje zastavěnou část 

od orné půdy a současně pohlcuje část hluku způsobeného ţelezniční dopravou. Součástí 

návrhu je rozmístění veřejného osvětlení, návrh pěší zóny na pozemku č.89/2, chodníku a 

místní komunikace. 

 

Obr. 8 Řešení území – varianta A. [zdroj: vlastní archív]  

 

4.2  Urbanistický návrh – varianta B 

 

Tento návrh navazuje na zastavovací plán A a můţe slouţit jako druhá fáze výstavby RD. 

Alternativa B odpovídá navrhované změně ÚP ze strany zastupitelstva obce, vyuţívá tedy 

lokalitu „U Chodníka“ v celém rozsahu. V bezpečné vzdálenosti je navrţena další řada 

RD, které musí splnit bezpečnostní poţadavky vůči VTL plynovodu stanovené 

dodavatelem plynu – společností RWE.   

 

 Bezpečnostní poţadavky stanovené pro řešení standart – odstupová vzdálenost objektu 

20 m od vedení VTL plynovodu:  

o Orientace vchodů – vchod, nebo alespoň jeden únikový východ s dostatečnou 

kapacitou pro evakuaci osob, musí být situován na straně odvrácené od VTL 

plynovodu. 



22 
 

o Poţární odolnost stavebních konstrukcí – plášť nadzemních částí budovy včetně 

střešní krytiny musí být minimálně z nesnadno hořlavých materiálů viz. ČSN 

730862. 

o Bezpečnostní fólie – všechna okna a skleněné výplně na straně objektu přivrácené 

k VTL plynovodu musí být opatřeny bezpečnostní fólií (ochrany proti rozbití 

skleněných výplní). 

o Kumulace objektů – mezi jednotlivými objekty budovanými v bezpečnostním 

pásmu musí být dostatečné odstupové vzdálenosti ve smyslu aktuálně platných 

předpisů o poţární ochraně.   

 

Za těmito objekty je navrţena výsadba japonských topolů, které mají nízkou pořizovací 

cenu, jsou rychle rostoucí a budou slouţit jako protihluková zábrana (ČD). Na území je 

navrţeno celkem 52 RD. Rozlohy navrţených parcel jsou v rozmezí 700-1200 m
2
. 

V pásmu plynovodu je navrţena veřejná zeleň, městský mobiliář, plocha pro volné 

pobíhání psů. Tento návrh byl vybrán k detailnímu řešení. Detailně se zabývá návrhem 

technické a dopravní infrastruktury, ekonomickým zhodnocením výhodnosti projektu. 

 

Obr. 9 Řešení území – varianta B. [zdroj: vlastní archív]  

 

 Jednotlivé stavební pozemky budou osázeny zelení. Jejich oplocení směrem do ulice 

by mělo být jednotné, navrţeno je oplocení s kamennou podezdívkou a dřevěnou výplní 

polí do výšky 1400mm. 



23 
 

4.3 Technická infrastruktura 

 

Všechny nově zřízené sítě technického vybavení budou odpovídat poţadavkům a koncepcí 

dle ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dále pak návrhy 

musejí vycházet ze stanovisek dotčených správců sítí. Tato vyjádření jsou při řešení 

technické infrastruktury v řešeném území prioritní. Nejen ţe aplikují právní a prováděcí 

předpisy na daném území, ale navazují na znalosti místních poměrů. Při kříţení a vedení 

sítí bude nutné dodrţovat normou stanovený předpis a to včetně hloubky uloţení. 

 

  V následujícím obrázku je znázorněno prostorové uspořádání sítí v komunikacích a 

přidruţeném dopravním prostoru. 

 

Obr. 6 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [7]. 

 

4.3.1 Zásobování vodou 

Na doporučení správce zařízení, byla navrţena okruhová síť, která se napojí na stávající 

veřejný vodovod. Vedení je navrţeno v přidruţeném dopravním prostoru. Návrh světlosti 

potrubí provede správce sítě. Tlakové poměry vodovodního řádu jsou dimenzovány 

s dostatečnou rezervou tak, aby nebylo zásobování území vodou nijak omezeno. U 

podsklepených objektů je doporučeno zřízení vodoměrné šachty na hranici pozemku. [2] 
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Počet obyvatel 
Spotřeba 

l/s 

Redukce 

spotřeby vody 

(60%) 

Qpb 
Qmo = Qpb x kd 

kd = 1,5 

208 280 168 34 944 52 416 

 

Tab. 2 Výpočet maximální denní spotřeby vody.[4] 

   

Qmo Qmo/24 Kh14 Kh20 Qho14 Qh20 
Qho14/3600 

l/s 

Qh20/3600 

l/s 

52 416 2 184 1,2 2,1 2 621 4857 0,73 1,35 

 

Tab. 3 Výpočet maximální hodinové spotřeby vody.[4] 

 

Průměrná celková denní spotřeba: 

 Qpc = Qpo = 34 944 l/d = 0,40 l/s 

Maximální celková denní spotřeba: 

 Qmc = Qmo = 52 416 l/d = 0,61 l/s 

Maximální celková hodinová spotřeba ve 14 hodin: 

 Qho,14 = Qhc,14 = 0,73 l/s 

Maximální celková hodinová spotřeba ve 20 hodin: 

 Qho,20 = Qhc,20 = 1,35 l/s 

 

Symboly: 

 Qpb ............................................................................... denní spotřeba průměrná bytová 

 Qpo ..................................................................... denní spotřeba průměrná obyvatelstva 

 Qmo ................................................................... denní spotřeba maximální obyvatelstva 

 Qho,14 ............................................................ maximální hodinová spotřeba ve 14 hodin 

 Qho,20 ............................................................ maximální hodinová spotřeba ve 20 hodin 

 Qpc ............................................................................. průměrná celková denní spotřeba 

 Qmc ........................................................................... maximální celková denní spotřeba 

 Qhc,14 .............................................. maximální celková hodinová spotřeba ve 14 hodin 

 Qhc,20 .............................................. maximální celková hodinová spotřeba ve 20 hodin 

 kh,14 ........................................................ koeficient redukce spotřeby vody ve 14 hodin 

 kh,20  ....................................................... koeficient redukce spotřeby vody ve 20 hodin 
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Na okraji řešeného území vede veřejný vodovod DN 80 z tvárné litiny. Tento řád bude dále 

rozveden po řešeném území v DN80 z plastu. V místě napojení se potrubí opatří 

šoupátkem. Veškeré moţné vedení bude provedeno ve veřejných plochách území. U 

většiny objektů je doporučeno přípojku ukončit ve vodoměrné šachtě, umístěné blízko 

hranice pozemku. Návrh uloţení vodoměrné šachty viz obrázek. 

  

Obr. 7 Vodoměrná šachta, výrobce BMTO Group, a.s. [14]. 

 

4.3.2 Odkanalizování území 

V obci Malé Hoštice je vybudovaná jednotná kanalizace. V minulých letech se začala 

budovat nová splašková kanalizace a stávající kanalizační síť bude slouţit pouze pro odvod 

dešťové vody. Splašková kanalizace je v obci budovaná v několika etapách a veškeré 

odpadní vody jsou odváděny do ČOV v Opavě na Těšínské ulici. 

 

 V území je navrţena gravitační oddílná kanalizace. Nově vybudované potrubí bude 

odvádět veškeré splaškové vody do přečerpávací stanice (byla vybudována v rámci první 

fáze výstavby nové splaškové kanalizace), která je dále dopraví do ČOV v Opavě. Dešťová 

kanalizace bude spojena se stávajícím vedením, které je doposud uţíváno jako jednotná 

síť. Tato kanalizace je vyústěná do řeky Opavy. Její trasa vede prodlouţenou ulicí 

Sportovní směrem k trati ČD, kde bude vyústěna do odvodňovacího příkopu, který ji 

následovně odvede k recipientu. 

 

 Nová kanalizace bude zhotovena z plastového potrubí, které naváţe na stávající 

potrubí z betonových trub. Přípojky objektů na dešťovou kanalizaci budou kopírovat 
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přípojky splaškové kanalizace. Materiál potrubí bude PP Wavin X-Stream SN8. Pro 

kanalizační šachty je doporučeno DN 400 a DN300. Ochranné pásmo pro tuto světlost 

potrubí je 1,5m od vnějšího líce potrubí na kaţdou stranu. 

 

Orientační výpočet dešťových vod: 

  Q = ψ . S . q [4] 

  Q … průtok dešťových vod v l/s 

  ψ … součinitel odtoku (0-1)[-] 

  Ss … plocha povodí stoky v ha 

  qs … intenzita směrodatného deště uvaţované periodicity a doby trvání v l/s/ha 

 

  Výměry jednotlivých odvodňovaných ploch: 

  - zastřešení RD ................................................................................... 0,8744 ha, 

  - zpevněné plochy RD, chodníky, parkoviště .................................... 0,2515 ha, 

  - veřejná zeleň, zahrady ..................................................................... 4,5420 ha, 

  - nové komunikace s asfaltovým krytem ........................................... 0,9525 ha. 

   

  Sklon terénu je v rozmezí 1-5%. Intenzita 15minutového přívalového deště pro 

danou lokalitu byla stanovena na 128 l/d/ha (údaj z roku 2005). 

 

Zastřešení RD 
Zpevněné plochy 

RD 

Veřejná zeleň, 

zahrady 

Nové 

komunikace 

s asfalt. krytem 

Celková 

hodnota Q 

0,90x0,8744x128 

= 100,73 

0,60x0,2515x128 

= 19,32 

0,10x4,5420x128 

= 58,14 

0,80x0,9525x128 

= 97,54 

275,73 

l/d/ha 

 

Tab. 4 Výpočet dešťových vod [zdroj: vlastní archív]. 

 

 Orientační výpočet splaškových vod: 

  Výpočet vychází z předpokladu potřeby vody, která bude do objektů přivedena. 

  sl
kkqp

Q ds
sp /53,4%100

86400

5,1.8,3.165.208
%100

86400

...
[4] 

  qs = 165 l/d  .......... specifická spotřeba vody osoby/den, redukovaná na 60% z 280 l/d  

  p .......................................................počet osob napojených na splaškovou kanalizaci 

  k = 3,8 ............................................................... součinitel hodinové nerovnoměrnosti 
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  kd = 1,5 ............................. součinitel denní nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod 

  Qsp ....................................................................................... celkové mnoţství splašků 

 

 

4.3.3 Zásobování elektrickou energií 

Navrhovaná zástavba RD bude elektrifikována z nově vybudovaného rozvodu elektrické 

energie. Území bude zásobováno elektrickou energií z nově zbudované kioskové 

trafostanice obsluţné z exteriéru, typ VN/NN. Toto zařízení bylo navrţeno z důvodu 

nedostatečného výkonu stávající trafostanice. Elektrická energie bude vyuţívána 

k osvětlení, provozu drobných spotřebičů, pro vaření.(kat. B1). [4] 

 

 Veškerá vedení NN budou řešena jako podzemní, uloţená v chodnících v hloubce 

0,5m. Při kříţení vedení z komunikací, je nutné kabeláţ opatřit chráničkou a uloţit do 

hloubky min. 1m. Stoţáry veřejného osvětlení budou vysoké 3 m. Pro utvoření dojmu 

jednotvárnosti obce se pouţijí totoţné lampy veřejného osvětlení, jako jsou v jiţ 

rekonstruovaných částech obce.  

 

 Přípojky elektrické energie budou vyvedeny do betonového pilíře umístěné na 

hranici pozemku, kde bude vyvedena i přípojka zemního plynu.  

 

Orientační výpočet el. energie: 

 Pc,RD = n . Pbi . βn  = 52  . 5,50 . 0,348 = 99,53 kW [4] 

  Pc,RD  ....................................................................... celková spotřeba el. energie 

  n  .................................................................................................... počet objektů 

  Pbi  .......................................................................................... specifický příkon 

  βn  .................................................................................. soudobost pro n objektů 

 

4.3.4 Veřejné osvětlení 

Součástí grafického návrhu vedení NN je i vedení veřejného osvětlení. Spínací skříň 

celého zařízení je umístěna v blízkosti nově zřízené kioskové trafostanice. Trasa vedení je 

souběţná s elektrickými rozvody NN. 
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4.3.5 Zásobování plynem 

Obec je plně plynofikována. Zásobování obce plynem je řízeno regulační stanicí plynu, 

která se nachází v blízkosti území, na ul. Sportovní. Plyn je do této stanice přiváděn z VTL 

plynovodu, který dále prochází řešeným územím. Lokalita bude napojena na řád vedoucí 

z RS. Plyn bude vyuţíván pro potřeby topení a ohřevu TUV, popř. vaření. Trasování 

vedení je navrţeno v chráničkách pod chodníky či pásmy zeleně. Přípojky plynu budou 

vyústěny do jiţ zmíněného betonového bloku v oplocení pozemku. Zde bude umístěn 

plynoměr s průhledem na číselník, pro usnadnění pravidelného odpočtu spotřeby plynu. 

 

Orientační výpočet spotřeby plynu:[4] 

Roční potřeba plynu na vaření: 

 pi = 52 

 qsi = 150 m
3
/rok 

 Qv = pi . qsi =  52 . 150 = 7 800 m
3
/rok 

 

Roční potřeba plynu pro ohřev TUV: 

 pi = 52 

 qsi = 350 m
3
/rok 

 Qo = pi . qsi = 52 . 350 = 18 200 m
3
/rok 

 

Roční potřeba plynu pro otop v menším RD: 

 pi = 52 

  qsi = 3000 m
3
/rok 

  Qt = pi . qsi = 52 . 3000 = 156 000 m
3
/rok 

 

 Celková roční potřeba plynu: 

  Qc = Qv + Qo + Qt = 7800+ 18200 +156000 = 182000 m
3
/rok 

 

 Maximální hodinová potřeba plynu pro vaření: 

  pi = 52 

  qhi = 1,2 m
3
/h 

  k1 = 1/ln(pi+16) = 0,237 

  Qmax,v =  qhi . pi . k1 = 1,2 . 52 . 0,237 = 14,79 m
3
/h 
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 Maximální hodinová potřeba plynu pro ohřev TUV: 

  pi = 52 

  qhi = 2,1 m
3
/h 

  k1 = 1/ln(pi+16) = 0,237 

  Qmax,o = qhi . pi . k1 = 2,1 . 52 . 0,237 = 25,88 m
3
/h 

 Maximální hodinová potřeba plynu pro otop v menším RD: 

  pi = 52  

  qhi = 2,1 m
3
/h 

  k2 = 1/(pi
0,1

) = 0,67 

  Qmax,t = qhi . pi . k2 = 2,1 . 52 . 0,67 = 73,16 m
3
/h 

 

 Maximální hodinová potřeba plynu pro celé území: 

  Qmax,c = Qmax,v + Qmax,o + Qmax,t = 14,79 + 25,88 +73,16 = 113,83 m
3
/h 

 

 Pouţité symboly: 

  pi .............................................................................. počet připojených domácností 

  qsi ...................................................................... specifická průměrná potřeba plynu 

  Qv ................................................................ celková roční potřeba plynu na vaření 

  Qo ....................................................... celková roční potřeba plynu na ohřev TUV  

  Qt ............................................ celková roční potřeba plynu na otop v menším RD 

  Qc ................................................................................. celková roční potřeba plynu 

  qhi .......................................................... hodinový příkon daného druhu spotřebiče 

  k1 ...................................................................... koeficient pro vaření a ohřev TUV 

  k2 ..................................................................................... koeficient pro otop v RD 

  Qmax,v .............................................. maximální hodinová potřeba plynu pro vaření 

  Qmax,o ...................................... maximální hodinová potřeba plynu pro ohřev TUV 

  Qmax,t  ....................................... maximální hodinová potřeba plynu pro otop v RD 

  Qmax,c ....................................... maximální hodinová potřeba plynu pro celé území 

 

4.3.6 Sdělovací sítě 

Poskytovatelem telekomunikačních sluţeb v daném území je společnost Telefonica O2, 

a.s. V průběhu výstavby bude provedena pokládka těchto sdělovacích kabelů ke kaţdému 

nově zřízenému objektu. Samotný návrh kabeláţe provede poskytovatel sluţby. Ochranné 

pásmo těchto podzemních vedení je 1,5m po stranách krajního vedení. 
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 Telefonica O2 je rovněţ zřizovatelem radioreléové trasy procházející územím. 

Stavby jsou limitovány max. výškou 15m, které RD zdaleka nedosahují. OP radiového 

spoje je 25m na obě strany radiového paprsku. Tento spoj není pro výstavbu limitující. 

 

 V obci je zřízeno bezdrátové pokrytí internetovou sítí (2,4 GHz a 5,0 GHz). 

Vyuţívání těchto sítí je na rozhodnutí majitelů objektů a je poskytováno na základě 

smlouvy s dodavatelem. 

 

4.3.7 Nakládání s odpady 

Kaţdý objekt bude vybaven vlastní nádobou pro uloţení komunálního odpadu. Tyto 

odpady budou pravidelně sváţeny TS Opava na skládku tuhého komunálního odpadu 

situovanou mimo řešené území. Podle statistických údajů města Opavy vyprodukuje kaţdý 

občan 100 kg odpadu ročně (je přihlíţeno k recyklaci plastických obalů, skla a papírů). 

[17] 

 

 Orientační výpočet mnoţství odpadů: [4] 

  p = 208 

  TKO = 100 kg/rok = 0,274 kg/den   

  Qden = p . TKOd =  208 . 0,274 = 56,992 kg/den = 0,15 m
3
/den 

  Qrok = Qden . TKOr = 0,15 . 365 = 54,75 m
3
/rok 

 

4.4 Dopravní infrastruktura 

 

Pro návrhy komunikací na řešeném území bylo vyuţito normy ČSN 73 6110 – 

Projektování místních komunikací a příslušných prováděcích předpisů. Na výjezdu 

z území (u ţelezničního přejezdu) bude umístěn zpomalovací práh, a to za účelem zvýšení 

bezpečnosti. Návrhová rychlost v území je 50km/h. Nově zastavěná plocha bude propojena 

pěší zónou s ulicí Slezskou.[8] 

 

4.4.1 Koncepce komunikací 

Výstavba bude probíhat v nezastavěné části obce Malé Hoštice, a proto bude nutné 

vybudovat nové pozemní komunikace. Řešeným územím momentálně prochází účelová 
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komunikace s nezpevněným štěrkovým krytem, tuto nahradí nová komunikace 

s asfaltovým krytem – prodlouţená ulice Sportovní.  

  

 Parkování je pro výstavbu RD navrţeno individuální, řeší se pozemku formou 

garáţového stání nebo stání na zpevněných plochách před objekty. V rámci občanské 

vybavenosti bude nutné navrhnout parkovací plochu o 10 stáních, z nichţ 1 bude pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Docházková vzdálenost do objektu 

restauračního zařízení nepřesahuje 100m – tedy doporučenou docházkovou vzdálenost pro 

krátkodobé parkování. [12] 

 

 Skladba komunikací pro pojezd vozidel do 3,5 t. 

o obrusná část krytu vozovky ABII tl. 50 mm 

o loţná vrstva krytu  OK tl. 70 mm 

o podkladní vrstva, štěrkodrť PV tl. 150 mm 

o ochranná vrstva, štěrkopísek OV tl. 120 mm 

 

 Odstavné a parkovací plochy pro vozidla do 3,5 t. 

o zámková dlaţba – H profil  tl. 80 mm 

o  struskový podsyp, fr. 4-8 mm  tl. 40 mm 

o drcené kamenivo, fr. 8-16 mm tl. 100 mm 

o drcené kamenivo, fr. 16-32 mm  tl. 100 mm 

o drcené kamenivo, fr. 32-63 mm  tl. 100 mm 

  

 Skladba komunikací pro pěší – chodníky ze zámkové dlaţby 

o zámková dlaţba – H profil  tl. 60 mm 

o struskový podsyp, fr. 4-8 mm  tl. 50 mm 

o drcené kamenivo, fr. 8-16 mm  tl. 150 mm 

 

4.4.2 Opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Všechny komunikace pro pěší budou řešeny s ohledem na tyto osoby dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. Na chodnících bude zřízena vodící linie ze slepecké dlaţby pro zrakově 

postiţené. Překáţky na komunikaci (veřejné osvětlení , odpadkové koše, dopravní značení) 

budou umístěny tak, aby byl ponechán dostatečný průchozí prostor, tedy 1200 mm. 
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Překáţky budou opatřeny ve výšce 1100 mm pevnou ochranou a ve výšce 100-250 mm 

budou opatřeny zaráţkou pro slepeckou hůl.  

 

 Chodníky jsou navrţeny o šíři 1500 mm s max. podélným sklonem 1:12, příčným 

sklonem 1:50. V místě vjezdu na pozemky, vjezdu na parkoviště a namístě přechodu, bude 

sníţený obrubník na výšku 20 mm a opatřen signálním pásem. Po celé délce sníţení 

obrubníku je varovný pás šířky 400 mm s přesahem 800 mm na obě strany signálního pásu. 

 Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace má šířku 

3500mm a podélný sklon max. 1:20. Toto parkovací stání je označeno svislou i 

vodorovnou dopravní značkou s mezinárodním symbolem a musí být bezbariérově 

přístupné. [10] 

 

4.5 Architektonické řešení rodinných domů 

 

Dle platných regulativů území je doporučena výstavba RD, převáţně 1-2 podlaţní se 

střechami ve sklonech 35-45°, tvaroslovím navazující na tradiční stavby Opavska. Garáţe 

mají být řešeny jako součást objektu, popř. provozně a konstrukčně propojené s hlavním 

objektem. K parkování můţe rovněţ slouţit zpevněná plocha před RD. V návrhu byly 

vyuţity typové rodinné domy společnosti G SERVIS CZ, s.r.o. V navrhovaných RD se 

počítá s obýváním 4-5 osob. 

 

4.5.1 Typový dům Galant 

Jedná se o rodinný dům střední kategorie, vhodný do nízkopodlaţní zástavby. Ideální pro 

rovinatý, př. mírně svaţitý terén. Propojení jednotlivých místností opticky zvětšuje obytný 

prostor, který je výhodně prosvětlen zimní zahradou. Noční klidová zóna je umístěna 

v podkroví objektu. Parkování je zajištěno garáţí, která je stavebně propojena s objektem. 

Objekt je určen k obývání 5 osobami. [16] 

 

 Základní parametry: 

o obytné místnosti 5 

o zastavěná plocha  132,5 m
2
 

o obestavěný prostor  874,0 m
3
 

o celková uţitková plocha  181,0 m
2
 



33 
 

o celková obytná plocha  102,5 m
2
 

o výška hřebene střechy od ±0,0 7,85 m 

o sklon střechy  35° 

 

4.5.2 Typový dům Domino Plus 1 

Jedná se o rodinný dům menší velikostní kategorie, vhodný do dvoupodlaţní okolní 

zástavby. Ideální pro rovinatý, př. mírně svaţitý terén. Noční klidová zóna je umístěna 

v podkroví objektu. Parkování je zajištěno garáţí z čelní strany objektu, která je stavebně 

propojena s objektem a je doplněna o skladovací prostory. Tento RD vyhovuje regulativům 

a zároveň má moderní architektonické řešení. Objekt je určen k uţívání 4 osobami. [16] 

 

 Základní parametry: 

o obytné místnosti 4 

o zastavěná plocha  111,3 m
2
 

o obestavěný prostor  583,0 m
3
 

o celková uţitková plocha  145,7 m
2
 

o celková obytná plocha  74,5 m
2
 

o výška hřebene střechy od ±0,0 7,41 m 

o sklon střechy  45° 

 

4.6 Ekonomické zhodnocení 

 

Orientační propočet byl zhotoven na základě orientačních cen v Cenovém věstníku 

Ministerstva financí ČR 1/2011. [15] 

 

 Do celkového rozpočtu jsou zahrnuty ceny stavebních pozemků, které se v dané 

lokalitě pohybují v rozmezí 600-950 Kč/m
2
. Rozpočet nezahrnuje náklady na vybavení 

dětského hřiště, městský mobiliář s výjimkou veřejného osvětlení. 

 

Název poloţky 
MJ 

(mb,ks) 

Cena bez 

DPH/MJ 

Cena v Kč,- 

bez DPH 

Cena v Kč,- vč. 

DPH 

Kanalizace splaš. DN400 477 2 650,- 1 264 050,- 1 516 860,- 

-,,- splaš. DN300 819 2 163,- 1 771 497,- 2 125 796,- 
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-,,- splaš. DN200 493 1 555,- 766 615,- 919 938,- 

-,,- dešťová DN400 621 2 650,- 1 645 650,- 1 974 780,- 

-,,- dešťová – přípojka DN150 281 2 020,- 567 620,- 681 144,- 

Vodovod DN80 1 296 1 640,- 2 125 440,- 2 552 528,- 

-,,- – přípojka DN25 478 355,- 169 690,- 203 628,- 

Vodoměrná šachta 53 3 500,- 185 500,- 222 600,- 

Elektřina AYKY 3x240+120 1 854 591,- 1 095 714,- 1 314 857,- 

Elektřina AYKY 3x120+70 1 417 510,- 722 670,- 867 204,- 

Elektřina – přípojka 98 140,- 13 720,- 16 464,- 

Elektřina - kiosková DTS 1 820 000,- 820 000,- 984 000,- 

Elektroměrový rozvaděč 1 30 890,- 30 890,- 37 068,- 

Plynovod STL DN200 1 218 2 620,- 3 191 160,- 3 829 392,- 

Plynovod NTL DN40 562 305,- 171 410,- 205 692,- 

Betonový blok - plynoměr 53 3 780,- 200 340,- 240 408,- 

Veřejné osvětlení 81 4 590,- 371 790,- 446 148,- 

Komunikace 9 525 2 943,- 28 032 075,- 33 638 490,- 

Chodníky a zpev. plochy 2 515 515,- 1 295 225,- 1 554 270,- 

Veřejná zeleň 19 420 328,- 6 369 760,- 7 643 712,- 

Výstavba RD 32 728 4 808,- 157 356 224,- 171 518 284,- 

Výstavba restaurace 1 100 5 773,- 6 350 300,- 7 620 360,- 

Pozemky 75 450 775,- 58 473 750,- 70 168 500,- 

 

Tab.5 Orientační propočet. 

 

Celkové náklady na pořízení bez DPH:  272 991 090,00 Kč 

Celkové náklady na pořízení vč. DPH:  310 280 123,00 Kč 

 

 Celkové náklady na pořízení 52 RD, restauračního zařízení, technické a dopravní 

infrastruktury a výsadby veřejné zeleně činí 310,3 mil. Kč. Při předpokládané prodejní 

ceně 8 mil Kč za RD, je odhadovaný zisk cca 100 mil. Kč. Restaurační zařízení můţe být 

ponecháno v majetku investora, avšak prodej by byl ekonomicky výhodnější. Přibliţná 

cena prodeje 17 mil. Kč včetně pozemku s dětským hřištěm a boulodromem. 
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5 Závěr  

 

 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout urbanisticko-architektonické řešení vybrané 

lokality. V dané lokalitě je navrţena zástavba rodinnými domy, včetně řešení technické 

infrastruktury a dopravního řešení. Návrh je vyhotoven ve dvou variantách, z nichţ jedna 

je zpracována detailně. 

 

 V rámci studie byl zjištěn stav lokality, limity v území, vazba na územní plán a 

regulativy pro řešené území. Práce je doplněna o architektonické studie rodinných domů 

vhodných k zástavbě v dané oblasti, orientační propočet, SWOT analýzu, fotodokumentaci 

stávajícího stavu, výkresovou část a jiné nezbytné přílohy. Nedílnou součástí je také deník 

bakalářské práce s harmonogramem, který chronologicky zachycuje průběh činností při 

vypracování této práce. 

 

 Lokalita byla rozčleněna rastrem komunikací a rozparcelováním území tak, aby 

bylo moţné navrhnout zástavbu RD. Jedna z variant respektuje platný ÚP obce, druhá je 

vypracována na základě navrhované změny ÚP.  

 

 Největším úskalím při vypracování návrhu bylo vedení VTL plynovodu, který 

prochází středem lokality „U Chodníka“. Na základě jeho ochranného pásma byl navrţen 

pás zeleně, bez moţnosti výsadby vzrostlé zeleně. V obou variantách se vyskytují pouze 

izolované rodinné domy. Tento typ bydlení jsem vybrala z toho důvodu, ţe se 

v bezprostředním okolí jiný typ zástavby nevyskytuje a nově vzniklá výstavba se tak 

z architektonického hlediska lépe začlenění do území. Dále bylo v území navrţeno 

restaurační zařízení s moţností ubytování, jehoţ příslušenstvím je venkovní posezení, 

dětské hřiště, boulodrom a parkoviště. Tyto prostory mohou vyuţívat nejen návštěvníci 

restaurace, ale i obyvatele nově vzniklých RD či návštěvníci sportovního areálu. Velkou 

zajímavostí je boulodrom pro hru pétanque – jediné hřiště tohoto typu na Severní Moravě. 

 

 Celé území bylo vybaveno základním technickým zařízením a je napojeno na 

stávající sítě. Veškeré návrhy byly provedeny podle vyjádření a poţadavků správců sítí. 
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 Z dlouhodobějšího trendu v obci Malé Hoštice je zřejmé, ţe je v dané lokalitě o 

výstavbu nových RD zájem. Cílová je zejména skupina lidí s průměrným věkem 30 let, 

zejména Opavané ţijící v bytech v centru města, mladé páry nebo rodiny s dětmi.  

 

 Dále pak můţe být velkým přínosem pro obec nově navrţený boulodrom, který je 

ojedinělým hřištěm tohoto typu na Severní Moravě. Jeho umístění v blízkosti sportovního 

areálu pak můţe navýšit dosavadní zájem o stávající sportovní zařízení. Návrh 

restauračního zařízení při vjezdu do řešeného území a jeho výhodná pozice pak slibují 

výnosné podnikání. Provoz tohoto zařízení v těsné blízkosti RD není nijak omezující.  

 

 Po zhodnocení poměru nákladů a budoucích moţných výnosů se tato investice jeví 

jako ekonomicky výnosná. 
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