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1. Úvod 
Trendem posledních let se stále častěji stává bydlení v okrajových částech města, 

vyuţívající na jedné straně klidu a přírody, na straně druhé přilehlou občanskou 

vybavenost a dosah pracovních příleţitostí, které moderní aglomerace nabízejí.  

Takovouto lokalitou je i městský obvod Stará Bělá, který svým téměř venkovským 

charakterem láká stále více nových obyvatel. Nabízí dobrou dostupnost do centra i jiných 

částí města Ostravy pomocí MHD a občanskou vybavenost zajišťující více neţ příjemné 

bydlení.  V rámci územního plánu bylo vytipováno několik lokalit vhodných k nové 

výstavbě individuálního bydlení a jednou z nich je i území v blízkosti ulice Klečkova. 

Způsob realizace návrhu není v současné době ještě jasný, zpracování musí být tedy 

vhodné jak pro developerský projekt, tak pro výstavbu individuální. 

Tato diplomová práce se zabývá jednou z moţností vyuţití území zástavbou rodinnými a 

řadovými domy ve dvou variantách, relaxační zónou v podobě dětského hřiště s kondičním 

koutkem pro seniory, a návaznou občanskou vybaveností. Následně se zabývá technickou 

a dopravní infrastrukturou, jakoţto i úpravou zeleně. Součástí práce je i orientační propočet 

nákladů, SWOT analýza návrhu a návrh modelového rodinného domu. 

Výchozí podklady pro zpracování tvořil platný územní plán města Ostravy schválený v 

září 1994, dále informace správců inţenýrských sítí, katastrální mapa obce a podklady 

úřadu městského obvodu. Pro vypracování diplomové práce byly poţity platné předpisy, 

legislativa a typologické zásady. 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Teoretické podklady 
 

2.1 Územní plán obce 

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

urbanistickou koncepci, řeší funkční vyuţití ploch, jejich uspořádání a základní regulaci 

území obce s cílem zabezpečit soulad jednotlivých činností při současném maximálním 

moţném omezení jejich negativního vlivu. Je pořizován a schvalován obcí, za současného 

posouzení nadřízeného orgánu územního plánování z hlediska souladu s právními předpisy 

a s plánem velkého územního celku. Skládá se z textové a grafické části. 

 Textová část je tvořena především z návrhu urbanistické koncepce, návrhu 

koncepce technické infrastruktury, limit vyuţití území a vymezení ploch veřejně 

prospěšných staveb. Obsahuje také samostatnou část se závaznými regulativy funkčního 

vyuţití a prostorového uspořádání území. 

 Grafická část sestává z hlavního výkresu, ve kterém je znázorněno komplexní 

řešení celého území obce včetně graficky vyjádřených regulativů. Na dalších samostatných 

výkresech můţe být vyjádřeno řešení dopravy, technické infrastruktury, územního systému 

ekologické stability a vyhodnocení důsledků řešení na zemědělský půdní fond. 

 Územní plán obce je výsledkem činnosti, která soustavně a komplexně řeší funkční 

vyuţití území, stanoví jeho zásady organizace, věcné i časové koordinace výstavby a jiné 

činnosti ovlivňující rozvoj území obce. Uvedená činnost se označuje jako územní 

plánování. Územní plánování 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 a ovzduší. [2] 

 Blíţe o územním plánování pojednává Stavební  zákon  č.183/2006 Sb. a Vyhláška 

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

 



 
 

2.2 Urbanismus 

Je odborná disciplina zahrnující zásady, metody, postupy a činnosti k harmonickému 

usměrnění lidského osídlení. Vychází z architektury. Vyuţívá se při řešení zástavby měst, 

obcí a krajiny, často jako nástroj územního plánování. Povaţuje se za vědní obor, který 

však má zvláštnost v tom, ţe některé urbanistické počiny se současně povaţují za umění, 

resp. umělecká díla, protoţe urbanismus řeší nejen problémy technické, ale i výtvarné a 

estetické. Má teoretickou i praktickou stránku. [2] 

 

2.3 Urbanistická studie 

Urbanistická studie řeší a prověřuje koncepčním způsobem územně technické a 

urbanistické podmínky pro vyuţití území ve vazbě na územně plánovací dokumentaci 

(územní plán a související předpisy). Tím je dán její rozsah a měřítko výkresů. Studie se 

zabývá územím z hlediska celku, nikoliv detailním vyuţitím jednotlivých pozemků ani 

přesnou velikostí, tvarem a architektonickým řešením jednotlivých staveb v území. Na 

územní studii navazují další stupně projektové dokumentace, které ve vazbě na studii 

detailně řeší jednotlivé veřejné i soukromé stavby v území - dokumentace pro územní 

rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. 

 

2.4 Funkční využití ploch 

Je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy odlišné svým specifickým 

určením, např. plochy obytné, veřejného vybavení, výrobní (průmyslové, zemědělské, 

sklady), sportu a rekreace, veřejné zeleně, jiné zeleně, dopravní, vodní, technického 

vybavení ad. Kromě funkčního vyuţití plochy lze pouţít ještě např. členění plochy podle 

fyzikálně-technických parametrů, např. Podle intenzity zástavby, hustoty osídlení atd. [2] 

 

2.5 Veřejná infrastruktura 

Veřejnou infrastrukturou jsou myšleny pozemky, stavby a zařízení: 



 
 

2.5.1. dopravní infrastruktura 

například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících 

zařízení 

 

2.5.2 technická infrastruktura 

kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, 

například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro 

nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, 

produktovod [4] 

 

3.5.2 občanské vybavení 

kterým jsou stavby, zařízení a pozemky slouţící například pro vzdělávání a výchovu, 

sociální sluţby a péči o rodiny, zdravotní sluţby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 

obyvatelstva 

 

2.5.4 veřejné prostranství 

zřizované nebo uţívané ve veřejném zájmu 

 

 

2.6 Limity území 

Limity vyuţití území jsou relativně nepřekročitelnou hranicí pro vyuţití území, působí jako 

omezení činnosti a ovlivňují tedy rozvoj města. Podle charakteru lze limity vyuţití území 

rozdělit do čtyř základních skupin:  

- Ochranná pásma stanovená obecně závaznými právními předpisy.  

- Ochranná pásma a chráněná území vyhlášená orgány státní správy.  

- Stanovená záplavová území.  



 
 

- Limity vyuţití území, které vycházejí z charakteru řešeného území, přírodního potenciálu 

a historického vývoje území: limity přírodní a limity ostatní  

 

2.7 Zásady dopravního řešení   

Účelem projektování místních komunikací je zajištění co největší bezpečnosti všech 

účastníků dopravy v obcích, zejména pak chodců a cyklistů a vytvoření takových 

podmínek, aby prostor místní komunikace funkčních skupin B, C, D 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. Pro plnění těchto funkcí se uplatňují principy zklidňování 

dopravy na místních komunikacích jak funkční skupiny B, tak zejména C. 

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. Na novostavbách nebo rekonstrukcích musí 

sledovanému záměru odpovídat jak návrh stavby, tak navrhované stavební úpravy. Místní 

komunikace funkční skupiny A plní především funkci dopravní. 

V zastavěném území obcí nebo v území zastavitelném se navrhují místní komunikace 

s pruhy/pásy pro chodce a/nebo cyklisty oddělenými od hlavního dopravního prostoru buď 

zvýšeným obrubníkem a/nebo dělicím pásem. V případě potřeby mohou být pruhy pro 

chodce a/nebo cyklisty vedeny i v trase nezávislé směrově i výškově na trase komunikace 

pro motorová vozidla. [11] 

 

V pěších a obytných zónách se navrhuje řešení povrchu zpravidla v jedné úrovni 

s vhodným optickým vyjádřením funkcí jednotlivých ploch a v případě potřeby i 

hmatovým oddělením.  

Bez zvýšených chodníků včetně povrchového oddělení se mohou navrhovat místní 

komunikace v okrajových částech obcí, v malých obcích, v částech obcí neurčených 

k zastavění (ve volné krajině) i s připuštěním smíšeného provozu chodců a vozidel. 

Uspořádání dopravního prostoru má být takové, aby řidiče psychologickou motivací a 



 
 

stavebními opatřeními vedlo k chování ţádoucímu z hlediska bezpečnosti a zejména 

k volbě přiměřené rychlosti (nanejvýš rychlosti dovolené).  

Šířky jízdních pruhů v zastavěné a nezastavěném území nejsou v přímé souvislosti a 

nemusí být stejné. To se však netýká průjezdních úseků dálnic a rychlostních silnic. Ty 

mají zachovat svou šířku jak při průchodu obcí tak ve volné krajině. Naopak šířky jízdních 

pruhů na průjezdním úseku silnice mají být zpravidla menší neţ v území nezastavěném. To 

vyplývá z rozdílných jízdních pruhů, dovolených rychlostí a odlišného funkčního vyuţití. 

Pro niţší rychlost v území zastavěném dostačuje menší šířka a v hlavním dopravním 

prostoru je potřebné získat prostor pro další funkce. Obvykle se jedná o přechod z šířky 

jízdního pruhu 3,50 m v nezastavěném území na šířku 3,00 m nebo 3,25 m v území 

zastavěném. Dále o redukci šířky odvodňovacího prouţku z 0,5 na 0,25 m podle způsobu 

odvodnění. Změna šířkového uspořádání mezi územím nezastavěným a zastavěným můţe 

být navrţena i asymetricky. V odůvodněných případech a ve stísněných podmínkách a při 

aplikaci uklidňovacích a bezpečnostních opatření se můţe šířka jízdního pruhu dále sníţit. 

 

2.7.1Obytná zóna 

Je jedna nebo více zklidněných komunikací zejména v částech obytných souborů 

s převahou pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb za stanovených podmínek 

provozu. Prostor místní komunikace v této zóně je opticky, případně fyzicky a také 

hmatově rozdělen na prostor pobytový a dopravní se smíšeným provozem a je obvykle 

řešen v jedné úrovni. [2] 

 

2.7.2 Chodník 

Chodník je část přidruţeného dopravního prostoru určená zejména pro chodce. Chodník je 

oddělen od hlavního dopravního prostoru vertikálně a/nebo horizontálně. Vertikální 

oddělení tvoří zvýšená obruba případně doplněná zábradlím, sloupky apod., horizontální 

dělení můţe tvořit postranní dělicí (zelený) pás do šířky 3 m případně odvodňovací 

prouţek nebo cyklistický pruh/pás a dále varovný pás. Jednotlivé moţnosti oddělení se 

mohou uţít samostatně nebo společně. Do stavební šířky chodníku se započítávají pruh/pás 



 
 

pro chodce a bezpečnostní odstup/odstupy a tato šířka tvoří průchozí prostor. Bezpečnostní 

odstup na straně hlavního dopravního prostoru je součástí tohoto prostoru. 

 

 

2.8 Typologické požadavky na výstavbu 

 

2.8.1 Osazení objektů do terénu 

Pozemek určený k zastavění musí svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a 

základovými poměry umoţňovat realizaci navrhované stavby a její bezpečné uţívání. 

Zasahuje-li stavební pozemek do ochranného pásma, musí být dodrţeny podmínky a 

poţadavky stanovené zvláštními předpisy pro příslušné ochranné pásmo. Zasahuje-li 

stavební pozemek do ochranných pásem vzájemně se překrývajících, musí stavba splňovat 

podmínky všech dotčených ochranných pásem.  

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

je třeba chránit ornici ze zastavované plochy pozemku. [5] 

 

 

2.8.2 Výhody a nevýhody rodinného domu 

 

Výhody: 

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

- vhodné podmínky pro rozmanité formy rekreace a činnosti ve volném čase 

- pouţití různé stavební technologie 

- individuální charakter bydlení 

- přímý vztah bytu k vnějšímu prostředí, vhodnou návaznost na zahradu 

- příznivé podmínky bydlení pro všechny věkové kategorie obyvatel 

- objemová rozmanitost 

 



 
 

 

Nevýhody: 

- malá urbanistická ekonomie 

- delší docházková vzdálenost k občanské vybavenosti 

- při ulicové zástavbě rozpor mezi bydlením a dopravou 

- zvětšování délky veřejných komunikací a všech inţenýrských sítí 

 

2.8.3 Vzájemné umístění rodinných domů 

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat zejména poţadavky urbanistické, architektonické, 

ţivotního prostředí, poţární ochrany, poţadavky na denní osvětlení a oslunění a na 

zachování pohody bydlení. 

Vzdálenost mezi jednotlivými domy by měla činit minimálně 7 metrů, pouze ve zvlášť 

stísněných podmínkách je dovoleno ji sníţit na 4 metry v případě, ţe v ţádné z protilehlých 

stěn nejsou okna obytných místností. Odstupy od společné hranice pozemků navrhujeme 

minimálně 2 metry. Vzdálenost průčelí domu s okny od okraje komunikace nesmí být 

menší neţ 3 metry. Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi 

vnějšími povrchy obvodových stěn, balkónů, lodţií, teras, dále od hranice pozemků a 

okraje vozovky pozemní komunikace. Blíţe definuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 

poţadavcích na vyuţívání území. [5] 

 

 



 
 

 

Obr. 1.  Vzájemné odstupy rodinných domů 

 

 

2.8.4 Stavebně technické požadavky RD 

Rodinný dům musí mít vymezen prostor pro ukládání odpadu z domácnosti. Není-li moţné 

takovýto prostor situovat v domě, je třeba vymezit stanoviště pro nádobu na odpad z 

domácnosti na pozemku rodinného domu. Světlá výška obytných místností v rodinném 

domě musí být nejméně 2,50 m. Podkroví musí mít výšku minimálně 2,30 m. Sklon 

schodišťových ramen hlavních schodišť do obytných podlaţí v rodinném domu nesmí být 

větší neţ 35°, nepřesáhne-li konstrukční výška podlaţí 3,00 m, je moţné zvýšit sklon 

schodišťových ramen aţ na 41°. Počet výšek schodišťových stupňů v jednom rameni můţe 

být nejvýše 18. Podchodná výška musí být nejméně 2,00 m a nejmenší průchodná šířka 

0,90 m. U pomocných schodišť pak tato průchodná šířka můţe být 0,75 m. [5] 

2.8.5 Oplocení 

Oplocení jednotlivých pozemků nesmí svým tvarem, velikostí a materiálem narušovat 

charakter svého okolí a nesmí omezovat rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu na 

pozemní komunikaci 



 
 

2.8.6 Orientace domu 

Všechny domy musí být navrhovány tak, aby byly prosluněny. U samostatně stojících 

rodinných domků, dvojdomků a koncových řadových domků má být součet ploch 

prosluněných obytných místností roven nejméně ½ součtu ploch všech místností bytu. 

V ostatních případech je součet osluněných ploch roven nejméně 1/3 součtu ploch všech 

místností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.  Proslunění a orientace místností 

 



 
 

 

Obr. 3 Orientace ke světovým stranám a schéma provozu bytu 

 

 

2.9 Pojmy 

 

2.9.1 Plochy veřejných prostranství 

Plochy veřejných prostranství se obvykle 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. [4] 

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. [5] 

Pro kaţdé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo 

smíšené obytné zóny se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha 



 
 

veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají 

pozemní komunikace. 

 

2.9.2 Dětské hřiště 

Mezi hlavní poţadavky na dětské hřiště patří zabezpečení před dopravou, hřiště musí být 

zabezpečeno směrem do ulice, k parkovištím, dráţním tělesům, k hlubokým vodním 

příkopům apod. ohrazením minimálně 1m vysokým, například hustými keři nebo plotem. 

Dále by mělo být dostatečně osluněné, bez škodlivých vlivů emisí a s nízkou spodní 

vodou. Musí být dodrţeny normy:  

ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz - Bezpečnostní poţadavky a zkušební metody 

ČSN EN 1176 - Zařízení dětských hřišť část 1 aţ 7 - Všeobecné bezpečnostní poţadavky 

 

2.9.3 Park 

Souvislá upravená plocha, na které plošná a prostorová struktura vegetačních prvků 

odpovídá potřebám pro plnohodnotný odpočinek. Přírodní prostředí je podmíněno 

kompozičním a pěstebním potenciálem plochy a moţností vyuţití.  

 

2.9.4 Parkově upravená plocha 

Menší parkově upravené plochy, u kterých převaţuje dekorativní funkce. Na rozdíl od 

parku tyto plochy neposkytují moţnost plnohodnotného prostředí pro odpočinek a moţnost 

všestranně rozvíjet kompozici.  

 

2.9.5 Rekreační zeleň  

Část plochy je lokalizovaná v silně urbanizovaném prostředí a tyto plochy představují 

značný rozvojový potenciál. 

 



 
 

2.9.6 Ochranná zeleň      

Plochy účelové zeleně zaměřené na sníţení negativních vlivů různých provozů a zařízení. 

Vegetace plní nejčastěji funkci ochranné clony např. zakončení dálkových pohledů nebo 

protihlukové clony. 

 

2.9.7 Ostatní zeleň  

Často neupravené plochy, volně přístupné, bez aktuální údrţby. Charakteristickým znakem 

jsou spontánně vzniklé porosty. Jde například o stavební proluky, plochy po staveništích, 

pozemky nevyřízených restitucí. 

 

2.9.8 Vegetace     

Soubor rostlin, přirozených rostlinných společenstev a záměrně zaloţených porostů.  

 

2.9.9  Žumpa 

Ţumpa je zakrytá podzemní bezodtoková vodotěsná a odvětraná nádrţ bez odtoku, která 

neslouţí k čištění ale akumulaci odpadních vod. Není do ní povoleno vypouštět vody 

podzemní, pramenité, chladící, kondenzované, povrchové a sráţkové. Je zhotovena na 

místě z ţelezobetonu nebo betonu nebo dovezena kompletní z plastů. Je povoleno ji 

zřizovat v místech, kde není moţné napojení na veřejnou kanalizaci. Nesmí v ní být přeliv 

ani odtok, musí se vyváţet fekálním vozem do místa zneškodňování odpadních vod. Proto 

musí být umístěna na dobře přístupném místě pro příjezd fekálního vozu. U návrhu 

rozhoduje denní produkce splaškových odpadních vod. Bývá obetonovaná pro zabezpečení 

statické únosnosti. Bývá budována do hloubky 4 m. Ve stropě se zřizuje otvor min. 600 x 

600 mm. Navrhuje se dle normy ČSN 75 60 81 – Ţumpy. 

 



 
 

2.9.10  Septik 

Septik je jednoduchý izolovaný vodotěsný podzemní objekt pro čištění odpadních vod. Má 

přetok z poslední nádrţe do odpadního potrubí. Patří k čistírnám odpadních vod. Čistící 

účinnost je velmi malá. Jsou budovány jako monolitické ţelezobetonové nebo 

prefabrikované s kruhovým či obdélníkovým půdorysem. Kaly je nutno alespoň jednou 

ročně vyklízet. Dnes nejsou septiky povolovány, hlavně pro malou účinnost čištění. 

 

2.9.11 ČOV 

Čistírna odpadních vod je sestavena pro zachycení a odstranění znečišťujících organických 

a anorganických látek z vody. Čištění je mechanické, biologické a chemické. Hlavní 

objekty čistíren odpadních vod jsou pro mechanické čištění česle, lapáky tuků a olejů, 

usazovací nádrţe. Pro biologické čištění jsou to biologické rybníky, biologické filtry a 

aktivační nádrţe. 

Malé čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel pouţívají skladby 

technologických objektů. Hlavní fáze čištění zajišťují cirkulační příkopy s oxidací 

rotačními hřebenovými válci. Typy se svislými zdvojenými válci, typy s povrchovou 

aerací plovoucími ukotvenými lopatkovými koly, montované menší typy v jednom celku, 

v plastovém kontejneru, v polyetylénových nádrţích, biologicko-chemické, flokulační, 

rotační biologické disky v polo-uzavřeném oplášťování z plastů. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

Stará Bělá je od roku 1990 městským obvodem statutárního města Ostravy. Obvod leţí asi 

10 km jihozápadně od jejího centra. Protéká jím potok Starec (původně Bělá), 

pojmenování Bělá je odvozeno od bílé (bělé) vody v potoku. 

 

3.1  Širší vztahy 

Ostrava je metropole Moravskoslezského kraje a je rozlohou druhým největším městem 

republiky, počtem obyvatel třetím největším. Z hlediska půdorysu a prostorového 

uspořádání není typem kompaktního města, které se rozvíjí koncentricky kolem 

historického jádra. Je spíše souměstím, přestavuje typ prostorově nespojitého, sloţitého 

městského systému, který se vyznačuje rozmístěním vysokokapacitních obytných a 

průmyslových funkčních zón. Urbanistickým specifikem je transformace sídelní struktury 

od původního systému 23 samostatných měst a obcí k dnešnímu integrovanému celku. 

Město Ostrava se nachází se 10 kilometrů jiţně od státní hranice s Polskem a 50 

kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdálena 360 

km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od Vídně. Městem protékají 

řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina. [14] 

 Obec Stará Bělá je jedním z 23 obvodů města Ostravy. Rozkládá se na ploše 

1521ha. Sousedy Staré Bělé jsou Ostrava-Jih, Nová Bělá, Krmelín, Stará Ves nad 

Ondřejnicí a Proskovice.  

Spojení s okolím  zajišťují autobusové linky DPO a.s. . Linka ČSAD prochází 

Starou Bělou přes Starou Ves do Frýdku Místku. Z pozemních komunikací má prvořadý 

význam silnice 1. třídy číslo 58 ve směru na Nový Jičín a Olomouc. Ţeleznice tudy 

neprochází. 

 



 
 

3.2 Historie 

Stará Bělá je stará slovanská osada, která vznikla jiţ v předkolonizační době, 

pravděpodobně v 1. polovině 13. Století. Asi v 50. letech se pak dostala do vlastnictví 

olomouckého biskupa Bruna. Ten v ní (in vila de Bella) udělil v roce 1272 léno 3 lánů 

bratřím Helmholdovi, Otovi a Gunterovi z Felinu. Listina z tohoto aktu se tak stala vlastně 

rodným listem Bělé, přívlastek Stará se objevuje poprvé aţ v dokumentech z roku 1408. 

 

Obr. 4 Nejstarší mapa Staré Bělé z roku 1833 

 

V roce 1941 byla Stará Bělá připojena k Moravské Ostravě jako její městská část. Po 

létech samostatné obce (od roku 1945), stala se roku 1975 součástí městského obvodu 

Ostrava 3. Od konce roku 1990 je jedním z 23 obvodů města Ostravy. [15] 



 
 

 

 

Obr. 5 poloha Staré Bělé v rámci Ostravy 

 

3.3 Geomorfologie 

Stará Bělá leţí stejně jako celá Ostrava v Ostravské pánvi. Ta je označována jako území, 

ve kterém pod různě mocnou vrstvou třetihorních a čtvrtohorních sedimentů jsou 

v souvrství karbonských sedimentů sloje černého uhlí. Reliéf Ostravské pánve má 

charakter ploché pahorkatiny s oblými hřbety. V širokých nivách řek převládají rovinné 

úseky lemované strmými, nepříliš vysokými terasami s četnými prameništi.  

 

V rámci krajiny zaujímá největší plochu Ostravy zemědělská půda (8 529 ha), dále zde 

najdeme půdu lesní (2 366 ha), vodní plochy (970 ha), zbytek do celkové rozlohy města, 

čítající 21 427 ha, tvoří zastavěné a ostatní plochy. Území města Ostravy měří vzdušnou 

čarou 19,657 kilometrů ve směru východ-západ a 20,442 kilometrů ve směru sever-jih. 

 



 
 

 

3.4 Klimatické podmínky 

Z hlediska klimatologického je území mírná oblast s dlouhým, teplým a mírně suchým 

létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem. S krátkou zimou, 

mírně teplou a velmi suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky. V Ostravě převládají 

jihozápadní větry a průměrná roční teplota vystoupí na 8,6 °C. 

 

3.5 Obyvatelstvo 

Podle údajů z radnice města Ostravy 1.10.2011je přihlášeno k trvalému pobytu celkem 

307 426 obyvatel z toho 3 833 ve Staré Bělé. Tento počet zahrnuje 35 cizinců a 614 

občanů mladších 15 let. Skutečností posledních let je neustálý nárůst průměrného věku 

obyvatel.[5] 

 

 

Obr. 6 věkové rozložení obyvatel města Ostravy k 1.5.2010 

 

 



 
 

 

3.6 Symboly 

Symboly Staré Bělé tvoří znak a prapor, byly jí uděleny 6.9.1994 usnesením Rady města 

Ostravy. Znak tvoří tři stříbrné kuţely nad červenou patou v červeném štítě pod červenou 

hlavou s pěti stříbrnými krouţky. Prapor tvoří list, který se skládá ze tří svislých pruhů 

v poměru 1:2:1, ţerďový a vlající bílý a prostřední opakující znak.[17] 

 

 

Obr. 7 Vyobrazení pečeti Staré Bělé – usnesením Rady města Ostravy ze dne 6.9.1994 se stala 

skutečným znakem 

 

 

 

    

Obr. 8 vlajka a znak Staré Bělé 



 
 

 

3.7  Kulturní památky 

K nejzajímavějším památkám patří pozůstatky vodní tvrze v centru obce. Byla zbudována 

Hanušem z Dětřichovic (Větřkovic u Příbora) kolem roku 1408. Roku 1422 byla 

postoupena pánům z Cimburka. První písemná zmínka o tvrzi ve Staré Bělé je však aţ z 

roku 1476. Naposledy ji obývala vdova po Ladislavovi z Kadaně Zuzana Preissová z 

Nového Jičína v první polovině 16. století. Nachází se v blízkosti hřbitova a bývalého 

panského dvora, který byl zaloţen o něco později neţ samotná tvrz.  

Tvrziště tvoří malý ostrůvek uprostřed kruhového vodního příkopu o průměru cca 

60 m, který v současnosti slouţí jako rybník. Jde o uměle navršený kuţelovitý pahorek s 

velmi malým předhradím či nástupní plošinou, které jádro obklopuje takřka ze dvou třetin. 

Vrchol kuţele tvořilo plató o rozměrech 20 x 24 m a výšce asi 5 – 6 m (od výše hladiny). 

Pahorek je částečně zarostlý většími stromy, převáţně modříny. Jiţním směrem se tvrziště 

zařezává do mírného svahu a je v těchto místech chráněno ze tří stran širokým zdvojeným 

příkopem o šířce od 6 do 18 m. Na severní straně se příkop rozlévá v rybníček, který ještě i 

dnes příkop napájí vodou. 

Podobu tvrze si lze snadno představit jako jednoduchou obytnou věţovitou 

opevněnou stavbu, která se skládala z kamenného základu, dřevěné nástavby a malého 

podhradí či přístupové plošiny kolem. Nedaleko tvrze stával panský dvůr, který tvořil její 

hospodářské zázemí. Základové zdivo a sklepní prostory tvrze byly zbudovány z kamene. 

Horní patra tvořila jen lehká dřevěná konstrukce, stejně jako venkovní opevnění. 

Dochovalo-li se na povrchu tvrziště nějaké základové kamenné zdivo, pak bylo 

zlikvidováno či pouţito při stavbě kamenného pomníku obětem válek, který se dnes 

nachází na samém vrcholku.  

Další památkou je kostel svatého Jana Nepomuckého vysvěcený roku 1801. [3] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1408
http://cs.wikipedia.org/wiki/1422
http://cs.wikipedia.org/wiki/1476
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Ji%C4%8D%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_%28Ostrava%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/1801
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_B%C4%9Bl%C3%A1#cite_note-0


 
 

3.8 Občanská vybavenost 

Nachází se zde úřad městského obvodu, farní úřady římskokatolické a československé 

husitské církve, jedna základní a dvě mateřské školy. Co se týče zdravotnictví, je zde 

zastoupen nejen praktický lékař a pediatr, ale také zubní, oční i rehabilitační, to vše 

podpořeno lékárnou u svatého Jana. Z občanských aktivit zde působí skautský oddíl 

nabízející pestrý výběr mimoškolních aktivit, dětský turistický oddíl Sihasapa, zabývající 

se nejen turistikou, ale také střelbou ze vzduchovky a ţivotem v přírodě, křesťanskou 

tělovýchovnou organizaci s názvem Jednota Orla, mezi jejíţ aktivity patří volejbal, hokej, 

florbal, lyţařské a poutní zájezdy. 

 

3.9 Dopravní infrastruktura 

Z komunikací má hlavní význam silnice první třídy č. 58 ve směru na Nový Jičín a 

Olomouc. Osu Staré Bělé tvoří silnice druhé třídy č. 478, kolem níţ je soustředěna 

převáţná část výstavby. Spojení s okolím je zajišťováno městskou hromadnou dopravou, 

dále individuální dopravou osobními automobily, nebo pomocí cyklostezek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

4.1 Limity v území 

Limity vyuţití území jsou obecně závazné podmínky realizovatelnosti záměrů 

vyplývajících u územního plánování. Určují účel a způsob ohraničení, dále podmínky 

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

uspořádání území. Jsou pro pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace 

závazné. 

V řešené lokalitě se jedná zejména o ochranné pásmo: 

stožárové elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší neţ 52 kV na 

úroveň nízkého napětí. Toto ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti 10 metrů. V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat bez souhlasu 

vlastníka těchto zařízení stavby, či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakoţ i 

uskladňovat hořlavé a výbušné látky. Dále provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, nebo 

ohrozit ţivot, zdraví či majetek osob. Je zakázáno provádět činnosti, které by 

znemoţňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 

nadzemního vedení elektrické energie, které je představováno souvislým prostorem 

vymezeným svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení, ve vodorovné 

vzdálenosti 10 metrů (u vodičů o napětí od 1kV do 35 kV, pokud došlo k jejich zbudování 

před rokem 1995) 

 

4.2 Technická infrastruktura v okolí lokality 

Téměř veškerá technická infrastruktura se nachází přímo na ulici Klečkova. Kromě 

kanalizace, která je nyní v prvopočátku výstavby.  

4.2.1 Zásobování pitnou vodou 

Obec Stará Bělá je zásobována částečně z vodního zdroje Palesek – Stará Bělá a částečně 

z vodního zdroje Pešatek – Stará Bělá. Z Palesku se voda upravuje pouze provzdušněním 



 
 

na aretační věţi a dále je hygienicky zabezpečována dávkováním chlorové vody, z Pešatku 

se podzemní voda po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným čerpá ze studny přímo 

do vodovodní sítě. Veřejný vodovod spravují Severomoravské vodovody a kanalizace a. s. 

V okolí řešeného území se nachází dvě vodovodní zařízení, a to vodovod PVC DN 100 

přímo na ulici Klečkova a PVC DN 80 v přilehlé ulici. 

 

4.2.2 Kanalizace  

Do této doby v obci nebyla veřejná kanalizace vybudována. Jsou vybudovány pouze dílčí 

úseky stok, které byly původně navrţeny jako dešťové. Obyvatelé pouţívají ţumpy, 

septiky a domovní čistírny odpadních vod. Obec zadala zakázku na vypracování 

projektové dokumentace veřejné kanalizace. V příštích letech je naplánována výstavba 

veřejné kanalizace na celém území obce, do které bude moţné řešené území napojit. 

 

4.2.3 Zásobování plynem 

Téměř celé území obce je plynofikováno zemním plynem z distribuční rozvodné sítě 

Severomoravské plynárenské a.s. 

 

4.2.4 Zásobování elektrickou energií 

Obec je zásobována energií z distribuční sítě Severomoravské energetiky a.s.. 

 

4.2.5 Telekomunikace 

Napojení na telekomunikační síť lze provézt z ulice Klečkova, ve které se nachází stávající 

podzemní vedení provozované distributorem Tefefónica O2 Czech Republic a. s. 

 

 

 



 
 

4.3 Mapové podklady pro řešené území 

Část mapových podkladů byla získána od Magistrátu města Ostravy z ÚHAMO, a 

to územní plán (grafická část), katastrální mapa a ortofotomapa. Polohopis a výškopis 

poskytl ústav ZABAGED. Severomoravské plynárny, Ostravské vodovody a kanalizace 

spolu s ČEZ Distribucí poskytly vyjádření k energiím v zájmové oblasti. 

 

4.4  Majetkové poměry 

Řešené území se nachází na parcelách číslo 3187/1a7, 3188/5, 3190/2-5, 3191,3192/1-2, 

3193/1-2, 3194-3197, 3200/3-4, přičemţ parcely číslo 3190/1, 3191, 3195, 3197, 3200/3 

jsou zabrány jen z části, bude tedy nutné provézt změnu výměry. Celková plocha čítá 

49 927 m
2
 a její vlastnictví je rozděleno mezi čtyři soukromé vlastníky. Počítá se tedy 

s vykoupením pozemků za účelem výstavby RD podle návrhu.  

Větší část výše zmíněné plochy je v katastru nemovitostí zapsána jako orná půda 

náleţící zemědělskému půdnímu fondu, bude tedy nutné poţádat o změnu v uţívání 

pozemku. 

 

4.5  Funkční využití ploch 

Územní plán města Ostravy vymezuje řešenou lokalitu jako plochu určenou pro 

individuální bydlení, slouţí k bydlení v rodinných domcích a v obdobných formách 

nájemných domů nízkopodlaţní obytné zástavby. 

1) Hlavní vyuţití 

Jako hlavní vyuţití územní plán určuje různé typy rodinných domků a vesnické zástavby s 

hospodářským zázemím, uţitkovým vyuţitím zahrad a moţností chovu zvířectva. Dále 

vybavenost, slouţící k uspokojování denní potřeby obyvatel území: zařízení obchodu, 

sluţeb, místní správy, předškolní, školská (základní a střední školy) zdravotnická, 

sportovní, stravovací, společenská. A k nim příslušné komunikace motorové, cyklistické, 

pěší, parkoviště, vestavěné a jednotlivé boxové garáţe, doplněné zelení veřejnou, obytnou 

či ochranou. 



 
 

 

2) Přípustné vyuţití 

Za přípustné je v územním plánu povaţovány nízkopodlaţní nájemné bytové domy (max.3 

N.P.).Spolu s občanskou vybaveností, slouţící širšímu území, typu obchod, sluţby, 

zařízení administrativní, církevní, sportovní, rekreační, zábavní, kulturní, ubytovací, 

sociální, školská, zdravotnická, volnočasová. Dále nerušící drobná výroba a sluţby, malé 

řemeslné provozovny, zahradnictví. 

 

3) Výjimečně přípustné 

Mezi Výjimečně přípustné jsou zařazeny individuální rekreační objekty, větší rekreační 

střediska, penziony a hotely (nad 20 lůţek). Dále zahrádkové osady, benzinová čerpadla a 

skupiny boxových garáţí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

5. NÁVRH 
 

Dle zadání diplomové práce byla vypracována zastavovací studie lokality „Klečkova“ 

v městské části Stará Bělá v Ostravě, a to ve dvou variantách. V souladu s poţadavky 

územního plánu na funkční vyuţití území jsou výchozími dispozičními prvky obou 

alternativních návrhů parcely s rodinnými domy. Jednotlivé varianty jsou dále doplněny 

občanskou vybaveností, či plochou pro relaxaci a sportovní vyţití, ve snaze zabránit 

vzniku dalších satelitních měst. Tyto zóny mají přispět k lepší integraci nových obyvatel 

mezi starousedlíky a celkovému stmelení zdejší komunity, mají zabránit dnešnímu trendu, 

kdy se soused sousedovi stává cizincem. Hlavním úkolem především sportoviště (navrţeno 

ve variantě A) je umoţnit dětem, dospělým i seniorům společný pohyb na čerstvém 

vzduchu. Podobná zařízení jsou dnes velmi moderní a ţádaná, přičemţ v celé Ostravě 

zatím chybí. Obdobný areál určený seniorům se nachází jen v ZOO Ostrava, kde ovšem 

návštěvníci chodí za jiným účelem neţ sportovat a slouţí tedy spíše jako osvěta a 

inspirace. Vzhledem k tomu, ţe se řešené území skládá z orné půdy, nenachází se zde 

ţádná zeleň, kterou by bylo vhodné ponechat. Výskyt náletových dřevin v podobě 

nevzhledných keříků bude při úpravách terénu odstraněn. 

 

5.1 Dopravní řešení 

Návrh dopravního řešení vychází z celkové urbanistické situace uvnitř území, 

napojuje se na stávající komunikaci ulice Klečkova a zajišťuje dostupnost všech pozemků 

v lokalitě. Pro obě variantní řešení je řešení jsou navrţeny komunikace typu MO 6/30. Ty 

jsou vţdy doprovázeny komunikací pro pěší v šíři 2 m a to buď jednostranně, nebo 

oboustranně a od komunikace pro motorová vozidla jsou odděleny pásem zeleně o šířce 1 

metru. Příčný spád směrem k zelenému pásu činí 2. Samotné chodníky budou provedeny 

ze zámkové dlaţby v různém barevném provedení pro odlišení míst vjezdů k RD. Při jejich 

návrhu bylo přihlédnuto zejména k bezpečnosti řešení. V místech napojení vjezdů 

k rodinným domům bude obrubník sníţen na úroveň 20 mm oproti vozovce.  



 
 

 

Obr. 9 Variace položení zámkové dlažby 

 

 

 

- zámková dlaţba výšky 80 mm 

- štěrkodrť 2 - 4 mm (4 - 8 mm) tl. 40 - 50 mm 

- hutněný štěrk 8 - 16 mm tl. 150 mm 

- rostlý terén 

 

Obr. 10 Skladba komunikace pro pěší 

 

 

Celá komunikace bude provedena z asfaltovaného povrchu s odvodem dešťové vody do 

nově zbudované kanalizace. Na koncích slepých ulic jsou navrţena okruţní obratiště a 

úvraťová obratiště ve tvaru T o rozměrech 20 x 5,7 metrů (varianta A), která poskytují 

moţnost otočení se i vozidlům technických sluţeb, popřípadě hasičským vozidlům.  



 
 

 

Obr. 11 Schéma obratiště 

 

V křiţovatkách jsou navrţeny oblouky o poloměru 8 m, tento poloměr zajišťuje 

bezpečný průjezd vozidel technických sluţeb. Parkování v navrhovaném území pro 

individuální bydlení je zřízeno na vlastních pozemcích. Ve všech rodinných domech budou 

garáţe, dále jsou umístěny tak, aby před garáţí vzniklo další parkovací místo.  

Ke zklidnění dopravy uvnitř lokality bude pouţito svislé dopravní značení, umístěné na 

vjezdu do lokality. Celé území bude zahrnuto do širší obytné zóny s dopravním omezením 

s maximální dovolenou rychlostí 30 km/h. 

 

5.2 Inženýrské sítě 

 

5.2.1 Zásobování vodou 

 Navrţená vodovodní síť v řešené zástavbě bude napojena na stávající rozvodnou síť 

PVC DN 100 nacházející se na ulici Klečkova. Hlavní síť vodovodu bude vedena vedle 

místní komunikace v přidruţeném dopravním prostoru, z ní budou napojeny jednotlivé 

objekty pomocí přípojek. Vodovod bude navrţen z plastového potrubí o dimenzi DN 80, 

přípojky jsou navrţeny DN 32 (pro obě varianty viz.příloha č.5). Při realizaci je nutné 

dodrţet ochranné pásmo 1,5 m po obou stranách vedení. V místech kříţení s komunikací 

bude potrubí uloţeno v ocelových chráničkách. Všechny rodinné domy budou zásobeny 



 
 

pitnou vodou. Teplá uţitková voda bude připravována v kaţdém rodinném domě 

samostatně.  

 

5.2.2 Zásobování teplem 

Rodinné domy budou vytápěny individuálně dle moţností investora. Základním palivem 

pro vytápění bude zemní plyn. Je moţné pouţití jiných způsobu vytápění, která vyuţívají 

alternativní a obnovitelné zdroje energie. Z alternativních zdrojů to mohou být tepelná 

čerpadla a z obnovitelných zdrojů solární systémy. Spalování uhlí je s ohledem na 

ekologickou legislativu nevýhodné.  

 

5.2.3 Zásobování plynem 

Území bude plynofikováno ze stávající distribuční středotlaké rozvodné sítě v ulici 

Klečkova. Kapacita plně pokryje poţadavky navrhované zástavby na dodávky plynu pro 

účely vytápění, přípravy teplé uţitkové vody a vaření. Potrubí vedoucí pod komunikacemi 

bude umístěno v chráničce. Po trase jsou rozmístěny čichačky pro detekování unikajícího 

plynu.  

Kaţdý objekt bude napojen přípojkou PE DN 32. U kaţdého rodinného domu bude 

umístěn regulátor tlaku.  

 

5.2.4 Kanalizace 

V současné době se v řešené lokalitě kanalizace nenachází a kalové hospodářství je řešeno 

pomocí malých čističek odpadních vod a ţump. Je zde však předpoklad ţe se v nejbliţší 

době začne s výstavbou kanalizace pro celé území Staré Bělé a proto je s ní v návrhu jiţ 

počítáno. 

Pokud by ke zbudování i přesto nedošlo, bude navrţeno řešení pomocí ţump (viz. výpočet 

Příloha 5). Ţumpy jako celoplastové výrobky firmy SINEKO Ostrava z polypropylenu 

osazené vedle rodinný domů a před řadovými domy pro dobrou dostupnost pro vyvezení. 

Jsou instalovány na kotvící armovanou betonovou desku tl. 150 mm bez nutnosti dalšího 



 
 

obetonování. Ţumpa je vybavena poklopem, odvětrána bude vnitřní kanalizací nad střechu 

objektu. 

 

5.2.5 Elektrická energie 

Zásobování elektrickou energii se u navrţených variant liší. 

Varianta A – napojení bude provedeno přes stávající trafostanici, která se nachází 

v blízkosti ulice Klečkova a kapacitně celé území pokryje. Distribuční síť nízkého napětí 

bude tak, aby byl zajištěn co nejlepší rozvod. Kabely budou uloţeny do pískového loţe 

v pásu chodníku v hloubce 500 mm a kryty ochrannou fólií. V místě kříţení s komunikací 

budou kabely uloţeny v chráničce. 

 

Varianta B – v tomto případě je navrţeno přeloţení vedení vysokého napětí včetně 

trafostanice, ze které poté bude celé území napojeno.  

 

5.2.6 Veřejné osvětlení  

Kabelové vedení je vedeno v zemi v zeleném pásu 0,5m od komunikace, nebo pod 

chodníky. Lampy veřejného osvětlení jsou rozmístěny po 25-30 m. Impuls pro spínání 

veřejného osvětlení je pouţit z ovládání obce.  

 

5.2.7  Sdělovací vedení  

Telekomunikace je řešena rozšířením místní telefonní sítě 02 Telefonica a.s.. 

Telekomunikační sluţby v zájmové lokalitě je moţno vyřešit systémem datových 

telekomunikačních kabelů. Je zde moţnost připojit se i na bezdrátový internet.  

 

 

 



 
 

5.3 Průvodní zpráva - varianta A 

 

V této variantě je navrţeno celkem 33 objektů určených k bydlení. Jedná se o 24 rodinných 

a 8 řadových domů, ty jsou zasazeny do mírně svaţitého terénu a jsou zde 

nejekonomičtějším řešením. Budou zde navrţeny rodinné domy venkovského typu, max. o 

2 nadzemních podlaţích. Půdorysy domů budou řešeny individuálně, dle poţadavku 

budoucích majitelů. 

Rozmístění jednotlivých parcel rodinných domů respektuje prostorové a plošné 

nároky pro daný druh zástavby. Jsou uspořádány podél obsluţných komunikací a jejich 

velikost se pohybuje od 610 do 1952 m
2
. Tento extrémní rozdíl je dán nejen snahou o 

přilákání obyvatel s různorodými nároky, ale především nutností respektovat nadzemní 

vedení vysokého napětí, procházející přes řešenou lokalitu.  

Na další části území je navrţeno sportoviště pro všechny věkové kategorie, 

s navazující občanskou vybaveností, zahrnující restauraci a obchod se smíšeným zboţím. 

Samozřejmostí jsou také přilehlá parkovací stání. 

 

5.3.1  Venkovní sportoviště 

Venkovní hřiště je navrţeno jako rekreační plochy pro všechny věkové kategorie 

obyvatel, skládá se z dětského sportoviště, které je zónováno postupně pro děti od 3 aţ do 

14 let, dále z fitness koutku pro seniory a z víceúčelového hřiště.  

Pro podpoření jeho návštěvnosti je nezbytné vybudovat také sociální zázemí 

v podobě veřejných toalet, restaurace a s obchodem se smíšeným zboţím. Vzhledem 

k ekonomické náročnosti je celý komplex zamýšlen nejen pro občany z přilehlých 

rodinných a řadových domů, ale z širokého okolí. Pro tento záměr je zde navrţeno i 

parkoviště pro osobní automobily. Komunikace pro pěší jsou v parku řešeny jako 

samostatné stezky, které jsou navrţeny v minimální šíři 3 m, tím umoţňují průjezd 

vozidlům technických sluţeb. 

 

 



 
 

Dětské sportoviště 

Zkušenosti ze hry tvoří podstatnou část vlivů, které formují osobnost dítěte. Hra malého 

dítěte je vlastně způsob adaptace na okolí. Při hře se vytváří zkušenosti sociálního chování, 

děti se učí odhadnout dopad svého jednání, navazují sociální vazby a učí se lépe pochopit 

samy sebe. Zdokonalují si své tělesné dovednosti. Hrací plochy musí být mnohotvárné a 

variabilní. Musí umoţňovat realizaci dětských poţadavků. 

Navrţený venkovní dětský park je uzpůsobený pro pohyb dětí jiţ od útlého věku. Jako 

moţné zařízení jsem navrhla mobiliář firmy Direct Media s.r.o. a firmy Hřiště s.r.o. 

v provedení „Bobr Akát“.  Veškeré herní prvky jsou zkonstruovány zcela ve shodě s 

poţadavky ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 a opatřena certifikátem. Podrobný mobiliář viz 

příloha č. 4. 

 

Hřiště z akátového dřeva jsou výjimečná díky svému vzhledu i vlastnostem akátu 

samotného. Nerovnosti rostlého akátového dřeva, jeho různá tloušťka i křivost dělají z 

kaţdého typu unikát. Přirozená forma a struktura dřeva je neopakovatelná a dodává hřišti 

individuální charakter. Na pohled přívětivé obliny a křivky, na omak příjemný povrch, ale 

tvrdé a odolné jádro. Akát je jednou z nejtvrdších, a tedy nejodolnějších domácích dřevin. 

Díky svým jedinečným vlastnostem, hustotě dřevní hmoty a přirozeně vysokému obsahu 

impregnačních látek je schopen odolávat povětrnostním vlivům, parazitům, houbám, 

plísním a drobným škůdcům. Oproti jiným dřevinám jeho vyschlá hmota na povrchu 

netvoří třísky. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti v normě ČSN EN 

350:2 Odolnost dřeva a materiálů na jeho bázi. Stavby z rostlého akátu, se vyznačují 

dlouhou trvanlivostí a minimální nutností údrţby. Jejich předpokládaná ţivotnost 15 – 20 

let několikanásobně převyšuje ţivotnost staveb ze dřev běţných jehličnanů.  

Nosná konstrukce je z odkorněné a očištěné, přirozeně rostlé akátové kulatiny. 

Spoje jsou provedeny nerezovým spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a 

způsobu zatěţování. Plošné prvky jsou z akátových planěk, nebo vodovzdorné 

protiskluzové překliţky tl. 16 a 18mm. Dále jsou pouţity přímé nebo ohýbané ocelové 

trubky, opatřené práškovým lakem „Komaxit“, řetězy z 6-ti mm ocelového drátu ţárově 

zinkované, kombinovaná lana průměru 19mm (více pramenné polypropylenové s 

ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzy 

jsou z nerezového plechu. Samozřejmostí je nerezový spojovací materiál s plastovými 



 
 

bezpečnostními krytkami šroubových spojů. Kotvení je zajištěno stojkami z akátových 

kulatin zabetonovanými do betonových patek. 

Co se týče povrchové úpravy, dřevěné (akátové) části konstrukce mohou být 

ponechány v přírodní podobě, bez úpravy. Standardně jsou impregnovány 

pigmentovanými oleji OSMO. Povrchová úprava kovových konstrukcí je opatřena 

práškovým lakem Komaxit. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak 

i ekologický poţadavkům.  

Pod jednotlivé herní prvky je nutné umístit dopadovou plochu, která chrání 

uţivatele před poraněním při pádu.  Jako dopadovou plochu navrhuji litý polyuretan 

Superelastic od firmy Vysspa Sports Technology s.r.o., jde o extrémně odolný, trvanlivý, 

jednolitý materiál, s elastickým povrchem, bez rušivých spojů. Můţe být realizován 

v různých tvarech i barevných provedeních, které vhodně doplní navrţené herní prvky. Síla 

vrstvy umělého povrchu je odvozena od výšky herního prvku, pod kterým je zřizována. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Obr. 12 Skladba dopadové plochy Superelastic 

 

 

 



 
 

 Fitness koutek pro seniory  

Jako mobiliář pro tuto část sportoviště byly zvoleny prvky LIFE TRAIL od firmy Plaworld 

Systems. Jedná se o cvičební program vyvinutý ve spolupráci s lékaři a fyzioterapeuty. Je 

zaměřen na stálé, průběţné udrţování a zdokonalování  fyzické kondice starších 

dospělých. Základem programu je 21 cvičebních panelů, které  slouţí k  procvičení a 

posílení určité svalové skupiny, k nácviku rovnováhy či udrţení pruţnosti těla. Jednoduchá 

cvičení jsou přístupná i handicapovaným a ke všem cvikům jsou české návody. Program je 

sestaven tak, aby byly současně procvičeny skupiny kloubů a svalů celého těla, nikoliv 

pouze klouby a svaly jednotlivě. Všechny cviky jsou snadno zvládnutelné a srozumitelné, 

vychází z tzv. funkčního fitness cvičení, které je inspirováno běţnými denními pohyby. 

Cvičební prvky LIFE TRAIL mohou být v provedení se stříškou nebo bez stříšky, 

vyţadují pouze lehkou údrţbu. Jednotlivé konstrukce jsou sestaveny z ocelových 

galvanizovaných trubek, povrchovou úpravu tvoří tepelně nanášené práškové barvy. 

Systém je doplněn dalšími atrakcemi z plastů, děrovaného plechu, tahokovu, 

pozinkovaného plechu, pozinkované oceli a pogumovaných částí.  

  Jejich kombinace a výběr jednotlivých prvků bude provedena na základě 

konzultace s distributorem a terapeutem. 

 

Příklad cvičebních prvků: 

Lifetrail - panel 12: cviky na protahování stran těla a na posílení svalů spodní části 

těla, 8 moţných cviků 

Lifetrail - panel 14: cviky na zlepšení rotace páteře, na posílení břicha, tricepsů a 

nohou, 10 moţných cviků 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Cvičební prvky Lifetrail 12 a 14 

 

 

Víceúčelové hřiště 

Plocha je vytvořena tak aby umoţnila provozování více sportů. Rozměry hřiště jsou: 

 Hrací plocha – 15 m x 9 m 

 Volné zóny - po stranách 1 m 

Pro hrací plochu tohoto hřiště je zvolen venkovní sportovní povrch CONIPUR 2S. 

Elastický povrch, který je určený pro víceúčelové venkovní sportoviště a vhodný pro 

veškeré míčové hry. Výhodou tohoto materiálu je, ţe po celou dobu své ţivotnosti, coţ je 

minimálně 10 let, nepotřebuje údrţbu. Rovnost podkladu musí být ± 5 mm odchylky na 4 

m délky. Spádování 0,5-1 % od jedné strany hřiště ke druhé. Sloupy slouţící k úchytu sítě 

budou zabetonovány v hloubce 0,8 m. 

 



 
 

 

Obr. č. 14 Detail skladby vrstev víceúčelového hřiště 

 

5.3.2 občanská vybavenost 

V této variantě je počítáno také s budovou občanské vybavenosti, ve které by se měla 

nacházet menší restaurace s venkovním posezením a obchod se smíšeným zboţím, 

případně veřejné toalety pro návštěvníky sportoviště. Bude se jednat o ryze soukromou 

investici, proto tato stavba není zahrnuta v propočtu nákladů.  

Součástí návrhu je i parkoviště, které je přidruţené k občanské vybavenosti. Je 

navrţeno jako povrchové pro osobní automobily s příčným stáním. Je dimenzováno pro 32 

automobilů. Nejsou zde opomenuty ani dvě parkovací místa pro osoby se sníţenou 

moţností pohybu a orientace.  

 

5.4 Průvodní zpráva - varianta B 

Druhá varianta návrhu je pojata poněkud skromněji, nepočítá s výstavbou občanské 

vybavenosti ani se sportovištěm, orientuje se pouze na výstavbu individuálního bydlení. 

Lépe zapadá do stávajícího charakteru zastavěného území.  



 
 

Je zde navrţeno celkem 37 stavebních parcel o výměrách od 790m
2
 aţ po 1448m

2
. 

Na nejmenších parcelách se nachází 8 řadových domů umístěných ve svaţitém terénu, toto 

mají obě varianty společné, a 29 domů rodinných. Pro názornost jsou zde uvedeny dva 

moţné vzorové domy, podrobněji viz příloha č.6. 

Podmínkou realizace této varianty je přeloţka nadzemního vedení vysokého napětí 

spolu s trafostanicí, která bude zároveň celé řešené území zásobovat elektrickou energií.  

Celé území bude i v této variantě zahrnuto do širší obytné zóny s dopravním 

omezením.    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. URBANISTICKÁ EKONOMIE 

 

Urbanistickou ekonomii tvoří orientační propočet nákladů vynaloţených na výstavbu 

řadových domů, rodinných domů, domu pro občanskou vybavenost, komunikací, prostor 

pro parkování, chodníků, inţenýrských sítí, zeleně, parku a jeho mobiliáře. Orientační ceny 

stavebních objektů jsou stanoveny dle Vyhlášky č. 540/2002 Sb. O oceňování majetku. 

 

6.1 Orientační propočet návrhu urbanistické studie (varianta A) 

Nejsou zde započítány náklady na zařízení sportoviště. 

 

Pozemky 

plocha (m
2
)......................................................................................................................    35 220 

jednotková cena za 1 m
2
  (Kč)..........................................................................................    1 486 

celkem (Kč).............................................................................................................    52 336 920  

 

Parkoviště  komunikace 

plocha  (m
²
) ……………………………………..……………………………….………    7 320 

jednotková cena za 1 m² (Kč)............................................................................................    1 633 

celkem (Kč)...............................................................................................................    11 953 560 

 

Komunikace pro pěší – zámková dlažba 

plocha  (m
²
) ……………………………………….………………..………………….      1 146    

jednotková cena za 1 m² (Kč).........................................................................................      1 350 



 
 

celkem (Kč)..............................................................................................................     1 547 100 

 

Komunikace pro pěší – kamenitý povrch frakce 4-8 mm 

plocha  (m
²
) ………………………………………………………………………….…..      492 

jednotková cena za 1 m² (Kč)..............................................................................................     550 

celkem (Kč)..................................................................................................................     270 600 

 

Zeleň 

Trávník  

plocha  (m
²
) ……………………………………………………………………………..     1 300 

jednotková cena za 1 m² (Kč)..............................................................................................       60 

celkem (Kč)..................................................................................................................       78 000 

Stromy a keře 

stromy listnaté  10 ks......................................................................................................        2 080     

keře okrasné  10 ks...............................................................................................................     690 

keře listnaté 4 ks ………..………………………………...………………………………      600 

keře jehličnaté 40  ks......................................................................................................      12 000 

celkem (Kč)...................................................................................................................      15 370 

 

Hřiště ( propočet hřiště není kompletní- chybí vybavení) 

plocha  (m
²
) ……………………………………..……………………………………....    4 738 

jednotková cena za 1 m² (Kč)............................................................................................     990 

celkem (Kč).............................................................................................................     4 690 620 

 



 
 

 

Kanalizace 

trubní vedení DN 80 

délka (bm)..............................................................................................................................   781 

jednotková cena za 1 bm (Kč)............................................................................................    2 370 

celkem (Kč).................................................................................................................    1 850 970 

přípojka DN 150 

délka (bm)..............................................................................................................................    488 

jednotková cena za 1 bm  (Kč).............................................................................................   2 370 

celkem (Kč)..................................................................................................................    1 156 560 

 

Vodovod 

trubní vedení DN 80 

délka (bm).............................................................................................................................   1094 

jednotková cena za 1 bm (Kč)..............................................................................................    1083 

celkem (Kč)..................................................................................................................... 1 184 802 

přípojka DN 32 

délka (bm)...............................................................................................................................    490 

jednotková cena za 1 bm (Kč)................................................................................................    947 

celkem (Kč).......................................................................................................................  464 030    

 

Plynovod 

trubní vedení DN 80 

délka (bm)............................................................................................................................     1059 



 
 

jednotková cena za 1 bm (Kč)............................................................................................     2 045 

celkem (Kč).................................................................................................................     2 165 655 

přípojka DN 40 

délka (bm)...............................................................................................................................    480 

jednotková cena za 1 bm dle ÚÚR (Kč).............................................................................     1 675 

celkem (Kč).....................................................................................................................    804 000 

 

Elektrické vedení NN 

kabelové vedení 

délka (bm)............................................................................................................................    1 448 

jednotková cena za 1 bm (Kč)............................................................................................    1 033 

celkem (Kč).................................................................................................................    1 495 784 

 přípojka 

délka (bm)..............................................................................................................................    480 

jednotková cena za 1 bm (Kč)...............................................................................................    400 

celkem (Kč)...................................................................................................................     192 000 

 

Vedení pro veřejné osvětlení  

kabelové vedení 

délka (bm)............................................................................................................................    1 172 

jednotková cena za 1 bm (Kč)................................................................................................    380 

celkem (Kč)...................................................................................................................     445 360 

     Stožár veřejného osvětlení  

počet (ks)...................................................................................................................................  46   



 
 

cena za ks …………………………….............................................................................    29 000  

celkem (Kč)................................................................................................................     1 334 000 

 

Odpadkové koše  

počet (ks)...................................................................................................................................   12 

cena za ks ……………………………..............................................................................    12 072  

celkem (Kč)...................................................................................................................     144 864 

 

Lavičky  

počet (ks)..................................................................................................................................    28 

cena za ks ……………………………..............................................................................    11 668  

celkem (Kč)....................................................................................................................... 326 704     

 

Rekapitulace 

Pozemky……………………………………………………….………..     52 336 920 

Parkoviště a  komunikace………………………….…………….....…..      11 953 560 

Komunikace pro pěší – zámková dlaţba…………………………...……      1 547 100 

Komunikace pro pěší – kamenitý povrch…………………………..……...      270 600 

Zeleň………………………………………………………………………..       93 370 

Hřiště…………………………………………………………………….       4 690 620 

Technická infrastruktura………..…………………………………..….        10 289 161 

Mobiliář ……………………………………………………………..…...         471 568  

Cena celkem ……………………………………………………….….……81 652 899 

Náklady na umístění stavby ( 3%)………………………………………….2 449 587 



 
 

Inženýrské a projektové práce (5%) …………………………………….....  4 082 645 

Rezerva ( 10%)…………………………………………..……………..………8 165 289 

DPH 19%...........................................................................................................15 514 050 

Cena s DPH…………………………………………………………………. 111 864 470 

 

 

 

6.2 Orientační propočet návrhu urbanistické studie (varianta B) 

 

Pozemky 

plocha (m
2
)..........................................................................................................................  40 014   

jednotková cena za 1 m
2
  (Kč).............................................................................................    1 486 

celkem (Kč)..................................................................................................................  59 459 972   

 

Komunikace 

plocha  (m
²
) …………………………………………..……………………………….. 6 762     

jednotková cena za 1 m² (Kč)............................................................................................    1 633 

celkem (Kč).............................................................................................................     11 042 346 

 

Komunikace pro pěší – zámková dlažba 

plocha  (m
²
) …………………………………………….………………..…………………. 1984        

jednotková cena za 1 m² (Kč)............................................................................................      1 350 

celkem (Kč)................................................................................................................     2 678 400 

 



 
 

 

Kanalizace 

trubní vedení DN 80 

délka (bm)..............................................................................................................................   720 

jednotková cena za 1 bm (Kč)............................................................................................    2 370 

celkem (Kč).................................................................................................................    1 706 400 

přípojka DN 150 

délka (bm).............................................................................................................................    440 

jednotková cena za 1 bm  (Kč)...........................................................................................    2 280 

celkem (Kč).................................................................................................................    1 003 200 

 

Vodovod 

trubní vedení DN 80 

délka (bm).............................................................................................................................   1 100 

jednotková cena za 1 bm (Kč).............................................................................................    1 083 

celkem (Kč)..................................................................................................................    1 191 300 

přípojka DN 32 

délka (bm)..............................................................................................................................    444 

jednotková cena za 1 bm dle ÚÚR (Kč)................................................................................    947 

celkem (Kč)....................................................................................................................     420 468 

 

Plynovod 

trubní vedení  

délka (bm)...........................................................................................................................     1 053 



 
 

jednotková cena za 1 bm (Kč)............................................................................................     2 045 

celkem (Kč).................................................................................................................     2 153 385 

přípojka DN 40 

délka (bm)...............................................................................................................................    444 

jednotková cena za 1 bm dle ÚÚR (Kč).............................................................................     1 675 

celkem (Kč).....................................................................................................................    743 700 

 

Elektrické vedení NN 

kabelové vedení 

délka (bm)............................................................................................................................    1 369 

jednotková cena za 1 bm (Kč).............................................................................................    1 033 

celkem (Kč).................................................................................................................    1 414 177 

 přípojka 

délka (bm)...............................................................................................................................    444 

jednotková cena za 1 bm (Kč)................................................................................................    400 

celkem (Kč)....................................................................................................................     177 600 

 

Vedení pro veřejné osvětlení  

kabelové vedení 

délka (bm).............................................................................................................................    1082 

jednotková cena za 1 bm (Kč)................................................................................................    380 

celkem (Kč)...................................................................................................................     411 160 

 

 



 
 

 

     Stožár veřejného osvětlení (6m) 

počet (ks).................................................................................................................................    39 

cena za ks …………………………….............................................................................    29 000  

celkem (Kč)................................................................................................................     1 131 000 

 

Rekapitulace 

Pozemky…………………………………………………………..      59 459 972   

Komunikace …………………………..………………………………13 720 746    

Technická infrastruktura………..…………………………………….   9 608 690       

Cena celkem ………………………………………………………… 82 789 408 

Náklady na umístění stavby ( 3%)………………………………….   2 483 682 

Inženýrské a projektové práce (5%) ……………………………...... 4 139 470 

Rezerva ( 10%)…………………………………………………………8 278 940 

DPH 19%................................................................................................15 729 988 

Cena s DPH………………………………………………………… 1 13 421 490 

 

 

 

                                                                                                                                        



 
 

7. SWOT ANALÝZA 
 

SWOT analýza je komplexní metodou kvalitativního hodnocení. Jádro metody spočívá 

v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních 

skupin (tj. faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ vnitřní stránky subjektu a faktory 

vyjadřující PŘÍLEŢITOSTI a HROZBY jako vlastnosti vnějšího prostředí). Tato analýza 

je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Umoţňuje formulovat 

strategické vize rozvojem silných stránek, odstraněním slabých stránek, vyuţitím 

budoucích příleţitostí a vyhnutím se rizikům. 

 

SWOT je zkratka sloţená z počátečních písmen anglických slov: 

Strengths (přednosti = silné stránky) 

Weaknesses (nedostatky = slabé stránky) 

Opportunities (příleţitosti) 

Threats (hrozby) 

 

Silné stánky návrhu: 

- Převaţující typ stávajícího bydlení v rodinném domě se zahradou 

- Zájem o stavební parcely v obci. 

- Atraktivní poloha pro zájemce o bydlení z hlediska zaměstnání, volného času a 

všeobecně klidné lokality  

- Návrh doplňuje občanskou vybavenost a poskytuje rekreační zónu v podobě 

sportoviště (v případě varianty A) 

- Aktivní spolkový ţivot (existence mnoha spolkových organizací a sportovních 

klubů) 

- Spojení hromadnou dopravou s celou Ostravou  

- Zbudovaná síť cyklistických stezek v obci 

 

Slabé stránky návrhu: 

- Limity v území 



 
 

- Špatná kvalita ovzduší v regionu (častý výskyt inverzních situací) 

- Vysoká míra nezaměstnanosti 

- Vyšší intenzita dopravy spojená s dojíţďkou do zaměstnání 

- Úbytek zelených ploch v obci způsobený výstavbou 

- Studie neřeší problematiku bezbariérového přístupu k objektům 

- Neúplná technická infrastruktura (kanalizace ve výstabě) 

 

Příležitosti: 

- Rozvoj lokality 

- Moţnost vyuţití dotací například z fondů Evropské Unie 

- Zlepšování demografické a sociální struktury přistěhováním do lokality (mladé 

rodiny mohou podpořit poptávku obyvatel po sluţbách, kultuře i sportu)  

- Navrţené sportoviště zajisté přiláká návštěvníky z obce,případně i z jiných částí 

města Ostravy 

- O tuto lokalitu je v současné době zájem z řad investorů 

 

Hrozby: 

- Nedostatek financí v souvislosti s probíhající ekonomickou krizí 

- Odklad termínu zbudování kanalizace 

- Nesouhlas soukromých vlastníků s prodejem pozemků 

- Tlak developerů na tvorbu satelitních bydlení 

- Nedostatečná kapacita základní a mateřské školy po nárůstu počtu obyvatel 

- Ústup významu Ostravy jako centra regionu na úkor menších měst v 

Moravskoslezském kraji 

 

 

 
 

 



 
 

 

8. ZÁVĚR 
 

Polohou je pozemek na okraji městské části jistě příjemnou lokalitou pro bydlení. 

Vzhledem k jiţ zbudovanému napojení na veřejnou infrastrukturu si téměř ţádá o zastavění 

formou individuálního bydlení, svědčí o tom i změna územního plánu, která tuto lokalitu 

pro bydlení určila. Z navrţených variant lze jen stěţí některou vyzdvihnout jako 

výhodnější, kaţdá je určena pro jiné ekonomické moţnosti 

Varianta A je navrţena velmi velkoryse, co se týče finanční stránky. Je zde 

ponechán velký prostor pro sportovní aktivity a jistě by pro její zrealizování byla nutná 

podpora evropských fondů. Moţností by bylo také zpoplatnění návštěvnosti, coţ by ovšem 

zcela pozměnilo záměr, pro který bylo sportoviště navrhováno a pro takový druh aktivit 

není tato lokalita v zástavbě vhodná. Zástavba je také doplněna o budovu občanské 

vybavenosti, kde sluţby zde provozované mají za úkol zvyšovat komfort bydlení v této 

lokalitě. 

 Varianta B vyuţívá celé území jen pro zástavbu rodinnými domy, nepočítá ani 

s veřejnou zelení. Jedná se o ekonomičtější řešení, které je zatíţeno jen přeloţkou vedení 

elektrické energie spolu s trafostanicí. Přirozeně navazuje na stávající zástavbu a zapadá do 

lokality.  

 Jednotlivé varianty bych tedy doporučila v závislosti na finančních moţnostech 

obce. 
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4 Katastrální mapa 1:1000 

5 Návrh vyuţití ploch (varianta A) 1:1000 

6 Urbanistický návrh (varianta A) 1:1000 

7 Výkres limitů území (varianta A) 1:1000 

8 Inţenýrské sítě – vodovod, kanalizace (varianta A) 1:1000 

9 Inţenýrské sítě – plyn, silové vedení, telekom. (variantaA) 1:1000 

10 Dopravní řešení (varianta A) 1:1000 

11 Veřejné osvětlení (varianta A) 1:1000 

12 Sportoviště (varianta A) 1:500 

13 Návrh vyuţití ploch (varianta B) 1:1000 

14 Urbanistický návrh (varianta B) 1:1000 

15 Výkres limitů území (varianta B) 1:1000 

16 Inţenýrské sítě – vodovod, kanalizace (varianta B) 1:1000 

17 Inţenýrské sítě – plyn, silové vedení, telekom. (varianta B) 1:1000 

18 Dopravní řešení (varianta B) 1:1000 

19 Veřejné osvětlení (varianta B) 1:1000 

20 Příčný řez komunikace 1:50 

21 Schematický řez řadovým domem  

 

 

 

 


