
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územní studie využití lokality Pržno Z1 

Land-Use Study of the Locality Called „Pržno Z1“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:             Bc. Michal Glac 

Vedoucí diplomové práce:               Ing.arch. Jaroslav Sedlecký 

 

Ostrava 2011 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval 

samostatně pod vedením Ing.arch. Jaroslava Sedleckého a uvedl jsem všechny použité 

podklady a literaturu.  

 

V Ostravě dne 30. 11. 2011                        …………………………………                        

                            Podpis studenta 



 
 

Prohlašuji, že 

 

- byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo. 

- beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě 

diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb.). 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. 

- souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO. 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

- beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/19987 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 30. 11. 2011    …………………………………                        

                     Podpis studenta 



 
 

Anotace diplomové práce 

 

GLAC, M. Územní studie využití lokality Pržno Z1, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta stavební, katedra městského inženýrství, 2011. 54 stránek. Vedoucí diplomové 

práce: Ing.arch. Jaroslav Sedlecký 

 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem využití nezastavěných pozemků v obci Pržno. 

Konkrétně se jedná o rozvojovou plochu Z1, pro kterou je dle územního plánu nutné 

zpracovat územní studii. Pozornost je zaměřena na funkční využití dané lokality, vznik 

vlastního urbanistického subcentra, vymezení ploch veřejného a soukromého užívání, 

návrhu řešení veřejného prostranství včetně dopravní a technické infrastruktury a 

funkčnímu členění stavebních pozemků. Součástí je také návrh vzorového rodinného domu 

s vestavěnou plochou pro sezónní ubytování. K návrhu je rovněž provedeno stručné 

ekonomické zhodnocení nákladů na realizaci navrženého rozsahu a vybavení veřejných 

uličních prostor s dopravní a technickou infrastrukturou. 

 

 

Annotation of master's thesis 

 

GLAC, M. Land-Use Study of the Locality Called „Pržno Z1“, VŠB – Technical 

University of Ostrava, faculty of civil engineering, Department of Urban Engineering, 

2011. 54 pages. Head supervizor: Ing.arch. Jaroslav Sedlecký 

 

This thesis deals with the use of undeveloped land in the village Pržno. Specifically, the 

development area Z1, for which is necessery to make the land use study. Attention is 

focused on the functional use of the area, the creation of urban sub-center, defining areas 

of public and private use, design solutions to public areas including transport and technical 

infrastructure and functional layout of building plots. It also includes a proposal for a 

model house with built-in area for seasonal accommodation. This proposal also includes a 

brief assessment of the cost of implementing in the proposed scale, equipment for public 

space with transport and technical infrastructure. 



 
 

Obsah diplomové práce 

1. Úvod .............................................................................................................................. 1 

1.1 Cíl diplomové práce ................................................................................................ 1 

1.2 Předmět diplomové práce ....................................................................................... 1 

1.3 Získané podklady .................................................................................................... 2 

2. Teoretické základy ......................................................................................................... 3 

2.1 Vymezení základních pojmů .................................................................................. 3 

2.2 Urbanismus ............................................................................................................. 5 

2.3 Územní plánování ................................................................................................... 6 

2.4 Obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby ............ 7 

3. Základní poznatky o obci Pržno .................................................................................... 8 

3.1 Popis obce ............................................................................................................... 8 

3.1.1 Geologické a geomorfologické poměry ........................................................ 10 

3.1.2 Klimatické poměry ........................................................................................ 10 

3.2 Historie obce ......................................................................................................... 10 

3.2.1 Památky v obci .............................................................................................. 11 

3.3 Demografické ukazatele........................................................................................ 12 

3.3.1 Shrnutí demografických ukazatelů ................................................................ 13 

3.4 Občanská vybavenost obce ................................................................................... 13 

3.4.1 Vzdělání ......................................................................................................... 14 

3.4.2 Zdravotnictví ................................................................................................. 14 

3.4.3 Kultura ........................................................................................................... 15 

3.4.4 Sport .............................................................................................................. 15 

3.4.5 Shrnutí občanské vybavenosti ....................................................................... 15 

3.5 Ekonomické činitele ............................................................................................. 16 

3.5.1 Shrnutí ekonomické stránky obce ................................................................. 16 

3.6 Rozbor dopravy ..................................................................................................... 17 

3.6.1 Silnice ............................................................................................................ 17 

3.6.2 Místní komunikace ........................................................................................ 17 

3.6.3 Železniční a autobusová doprava .................................................................. 17 

3.6.4 Pěší a cyklistická doprava.............................................................................. 18 

3.7 Vazby na technickou infrastrukturu ...................................................................... 18 

3.7.1 Zásobování pitnou vodou .............................................................................. 18 

3.7.2 Odkanalizování obce ..................................................................................... 19 

3.7.3 Zásobování plynem ....................................................................................... 19 

3.7.4 Zásobování elektrickou energií ..................................................................... 20 



 
 

3.7.5 Telekomunikační síť ...................................................................................... 20 

3.8 SWOT analýza ...................................................................................................... 21 

4. Současný stav řešené lokality ...................................................................................... 22 

4.1 Získané informace ................................................................................................. 22 

4.2 Popis řešené lokality ............................................................................................. 22 

4.3 Limity v území ...................................................................................................... 24 

4.4 Vazba na územní plán ........................................................................................... 24 

4.5 Majetkoprávní vztahy ........................................................................................... 25 

5. Popis navržených variant ............................................................................................. 26 

5.1 Varianta A ............................................................................................................. 27 

5.2 Varianta B ............................................................................................................. 28 

5.3 Varianta C ............................................................................................................. 29 

5.4 Výběr konečné varianty ........................................................................................ 30 

6. Specifikace a popis řešení vybrané varianty ............................................................... 31 

6.1 Základní údaje o řešeném území a vybrané variantě ............................................ 31 

6.2 Popis varianty ....................................................................................................... 31 

6.3 Řešení dopravní infrastruktury ............................................................................. 33 

6.3.1 Návrh parkovacích stání ................................................................................ 35 

6.3.2 Specifikace skupin použitých dopravních prostor ......................................... 36 

6.4 Řešení technické infrastruktury ............................................................................ 37 

6.4.1 Zásobování vodou ......................................................................................... 38 

6.4.2 Odkanalizování území ................................................................................... 39 

6.4.3 Zásobování plynem ....................................................................................... 41 

6.4.4 Zásobování elektrickou energií ..................................................................... 42 

6.4.5 Sdělovací sítě ................................................................................................. 43 

6.4.6 Veřejné osvětlení ........................................................................................... 43 

6.5 Řešení veřejných prostranství ............................................................................... 44 

6.6 Nakládání s odpady ............................................................................................... 45 

6.7 Požární ochrana ..................................................................................................... 45 

7. Stručné ekonomické zhodnocení ................................................................................. 46 

8. Popis řešení vzorového rodinného domu .................................................................... 47 

9. Závěr ............................................................................................................................ 49 

10. Seznam literatury ...................................................................................................... 51 

Seznam obrázků, tabulek, grafů a příloh ............................................................................. 53 

Seznam výkresové části ....................................................................................................... 54 



1 
 

1. Úvod 

 

Územní studie jako taková má za úkol navrhnout, prověřit a posoudit možná řešení daných 

problémů v území. Samotné pořízení ÚS je v mém případě uloženo územně plánovací 

dokumentaci. Práce je řešena s ohledy na potřeby obce Pržno a jejím záměrem je představit 

jedno vybrané řešení lokality, do kterého jsou zakomponovány veškeré požadavky 

zadavatele a zároveň rozborem limit v území a současných tendencí v urbanismu a 

územním plánování poukázat na co možná nejvhodnější řešení dané problematiky. 

Lokalita Z1 není v majetku obce a obec nemá dostatečné finanční prostředky na odkoupení 

pozemku a následnou výstavbu, proto bude tento podklad sloužit jako ukazatel pro obec a 

možná varianta pro majitele dotčených pozemků. Z důvodu rozdílných plánů majitelů 

pozemků bylo nutno rozdělit celou zónu Z1 na tři etapy, ve kterých bude případná 

výstavba probíhat. Samotné území je situováno v podhůří Beskyd, což bylo předpokladem 

pro vytvoření návrhu rodinného domu s vestavěnou plochou pro sezónní ubytování. 

 

1.1 Cíl diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je navržení možného využití dnes nezastavěných, ale 

zastavitelných pozemků v obci Pržno, a to konkrétně v lokalitě zvané zóna Z1. Dle 

územního plánu je tato rozvojová plocha začleněná do funkční skupiny B - plocha bydlení, 

kde je podmíněno navrhovat zástavbu samostatně stojícími rodinnými domy. Hlavním 

úkolem této diplomové práce je vytvoření kvalitního a klidného prostředí pro bydlení, pro 

které má tato podhorská obec vhodné předpoklady. Nutnou součástí navrhování je 

průzkum a vyhodnocení území tak, aby urbanistický návrh výstižně a účelně zapadl do 

okolní krajiny a zástavby.  

 

1.2 Předmět diplomové práce 

 

Mezi hlavní snahy při tvorbě diplomové práce jsem zařadil splnění těchto dílčích úkolů: 

 

- Navržení dané lokality tak, aby koordinaci prostorových, funkčních a organizačních 

struktur vzniklo hierarchizované neboli uspořádané kompoziční jádro, které bude 

obsahovat vlastní urbanistické subcentrum. Dle ÚP je nutno počítat v této oblasti 
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pouze s výstavbou RD, což je jedním z předpokladů k zachování stávajícího 

vesnického charakteru, zvláště pak v podhorské oblasti. 

- Vytvoření hranice, která bude oddělovat území určené k veřejnému užívání od 

ploch určených k soukromému užívání. 

- Vyřešení technické a dopravní infrastruktury a veřejných prostranství v souladu 

s danými normativy tak, aby do sebe vhodně zapadaly a nenarušily stávající 

zástavbu v okolí. Zde je nutno vymezit místa napojení na stávající kapacity. 

- Rozdělení ploch určených k soukromému užívání na jednotlivé stavební parcely. 

- Funkční rozdělení stavebních parcel na plochy zastavěné a nezastavěné, dále pak 

nezastavěné části na část obytnou a část užitkovou. 

- Navržení vnitřního dispozičního uspořádání rodinného domu, určeného pro bydlení 

jedné rodiny s vestavěnou plochou pro sezónní ubytování. 

- Vytvořit propočet nákladů na realizaci vytvořeného návrhu s vybavením veřejných 

prostranství včetně dopravní a technické infrastruktury. 

- Porovnání variant, kterých bylo během zpracování dosaženo, odůvodnění vybrané a 

její odborné a podrobné řešení. 

 

 Základním podkladem pro vypracování této diplomové práce byl územní plán obce 

Pržno z roku 2011, odborná literatura a platná legislativa. Cílem tvorby a pozdější 

obhajoby diplomové práce je prověření znalosti studenta, které během studia nabyl. Při 

návrhu byly rovněž nutné konzultace se specialisty v oboru dopravních staveb, investic a 

se starostou obce. 

 

1.3 Získané podklady 

 

- Územní plán obce Pržno (z roku 2011) 

- Vyjádření správců sítí (SmVaK, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční 

služby, s.r.o.) 

- Finální strategie obce Pržno 

- Katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí dotčených pozemků 

- Mapové podklady ČUZK 

- Fotodokumentace řešeného území (z dubna a října) 

- Digitální mapa Pržna 
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- Normy a knihy zabývající se řešenou problematikou 

- Informace z internetu 

 

 

2. Teoretické základy 

 

Tato kapitola přibližuje odborné pojmy, se kterými se setkáváme v textové části diplomové 

práce. Veškeré zdroje, ze kterých bylo čerpáno jsou uvedeny na konci této diplomové 

práce. Mezi hlavní podklady a zdroje informací potřebné k vypracování DP patří: 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí 

vyhlášky 

- české technické normy a evropské normy 

- odborná literatura 

 

2.1 Vymezení základních pojmů 

 

Dle české legislativy [5-12] lze základní pojmy popsat takto: 

 

Bezbariérové prostředí 

Je uzpůsobené potřebám každého jedince, především hendikepovaným – osoby postižené 

pohybově, zrakově, sluchově, osoby pokročilého věku, popřípadě matky s dětmi. 

Požadavky na bezbariérové prostředí upravuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Chodník 

Je část přidruženého dopravního prostoru určená zejména chodcům a je oddělená od 

hlavního dopravního prostoru vertikálně nebo horizontálně. 

Greenfields 

Pozemky a plochy mimo zastavěná území, které sloužily k převážně zemědělskému účelu 

a později byly změnou územního plánu definovány jako rozvojové plochy určené 

k zástavbě.  

Index stáří 

Hodnotí stáří populace dle podílu 65-letých a starších k celkové populaci v řešeném území. 

Intravilán 
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Území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona. Pokud obec nemá 

takto určené území, pak se za intravilán považuje zastavěná část obce vymezená k 1. září 

1966. 

Inženýrské sítě 

Obecně jsou technickým prvkem infrastruktury a jsou převážně liniového charakteru. 

Zajišťují chod všech složek území. Dopravují vodu, elektrickou energii, plyn, teplo, 

sdělovací prostředky a odvádějí odpadní a dešťové vody. 

Komunikace 

Je určená k užití dopravními prostředky, ale i chodci a zvířaty. Obsahuje pevné zařízení, 

které jsou nutné k zajišťování provozu a bezpečnosti. 

Limity využívání území 

Limity se stanovují nástroji územního plánování a omezují, vylučují, případně podmiňují 

umisťování staveb a využití území. 

Nezastavěné území 

Jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy. 

Odstavné a parkovací plochy 

Jsou zřizovány jako samostatné plochy mimo prostor místní komunikace, v samostatných 

stavbách podzemních i nadzemních, jako součásti staveb bytového i nebytového 

charakteru a také jako parkovací pruhy/pásy/zálivy v hlavním i přidruženém dopravním 

prostoru. Jsou zřizovány u všech potenciálních zdrojů a cílů dopravy tak, aby byla 

uspokojena momentální i výhledová potřeba. 

Odvodňovací proužek 

Šířkový prvek místní komunikace sloužící k podélnému odvodnění povrchu komunikace, 

umístěný obvykle podél zvýšeného obrubníku, popř. mezi jízdním a parkovacím pruhem. 

Parcela 

je obraz pozemku, který je geometricky a polohově určen, zobrazen svislým průmětem 

hranic v katastrální mapě a označen parcelním číslem. 

Parcelace 

Dělí pozemky na parcely určené převážně pro výstavbu. 

Prostor místní komunikace 

Prostor nad tou částí komunikace, která slouží veřejnému dopravnímu provozu (vozidlům i 

chodcům), popř. pobytu, dopravě statické i dynamické včetně pásů zeleně. Dělí se na 

hlavní dopravní prostor a přidružený prostor. 

Rodinný dům 
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Může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní a podkroví. 

Více než polovina plochy musí sloužit k trvalému rodinnému bydlení. 

Společná trasa podzemních vedení 

Směrově i výškově koordinované sjednocení podzemních vedení, ukládaných zpravidla do 

společného výkopu. 

Stavební čára 

Hranice dělící stavbu a nezastavěnou částí pozemku směrem k uličnímu prostoru. Před 

stavební čáru mohou vystupovat balkóny a jiné prvky obdobného rázu. 

Suburbanizace 

je proces obydlování okolí měst, kdy se lidé stěhují do předměstí a dojíždějí do center 

převážně motorovými vozidly. Proces se značí tendencí vysídlování měst, který vede 

k odlivu movitějších občanů na periférie daného útvaru. 

Uliční čára 

Hranice dělící uliční prostor od soukromého pozemku.  

Uliční prostor 

Je prostor sloužící veřejnému provozu a pobytu. Vymezují jej převážně uliční čáry. 

Zastavitelné území 

Zastavitelné území tvoří plochy vhodné k zastavění a je vymezené územním plánem obce. 

Mimo toto území není dovolená výstavba. 

 

2.2 Urbanismus 

 

Je vědecký, technický a výtvarný obor, který úzce spolupracuje s architekturou. Jeho cílem 

je tvorba harmonického životního prostředí pomocí základních funkčních složek osídlení. 

Mezi funkční složky řadíme bydlení, práci, občanskou vybavenost, rekreaci a zeleň, 

dopravu a technickou infrastrukturu. Tyto složky pak musí harmonicky uspořádat 

v jednotlivé funkční a vyvážené celky. Důležitým úkolem urbanismu je rovněž regulace 

vývoje osídlení a krajiny, snaha o udržení ekologické rovnováhy a ochrana kulturního 

dědictví. [1] 

 

Funkční složka bydlení 

Je brána jako základní složka osídlení a sídel. Realizuje se ve všech formách sídel (města a 

vesnice) a má celou řadu různých forem, od nízkopodlažního rodinného bydlení po bytové 
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či panelové domy. Mezi základní kritéria pro kvalitní bydlení patří: věk a technický stav 

objektu, velikost obytné plochy, obsazenost a technická vybavenost bytu, dostupnost a 

kvalita občanského vybavení v okolí, kvalita obytného exteriéru a dostupnost dopravy. 

Tuto funkční složku je nutno vždy vázat na ostatní funkční složky, které jsou nedílnou 

součásti zajištující funkčnost navržených řešení. 

Funkční složka práce 

Je složkou, která zabezpečuje pracovní příležitosti. Pracovní příležitosti jsou děleny do čtyř 

zaměstnaneckých sektorů. Primární sektor - prvovýroba (zemědělství, lesnictví a těžba 

surovin), sekundární – zpracovatelský průmysl (zpracování polotovarů, stavební výroba), 

terciální – sektor služeb, kvartální – vědy a výzkumu. 

Funkční složka občanské vybavenosti 

Určuje kvalitu životní úrovně obyvatel. Hierarchicky ji dělíme na základní, vyšší, 

celoměstskou, oblastní a celostátní občanskou vybavenost. Situuje se převážně do centrální 

části sídel a hraje významnou roli v zóně bydlení. 

Funkční složka rekreace a zeleně 

Pro kvalitní a spokojený životní styl je tato složka velmi důležitá, protože má velký 

psychický a kompoziční význam. Je rozdílná na venkově i ve městě a při jejím navrhování 

se klade důraz rovněž na velikost a charakter sídla. 

Funkční složka dopravy 

Je spojovacím prvkem mezi všemi funkčními složkami. Nutným předpokladem dopravy je 

vytváření příznivých podmínek pro přesun osob a nákladů na místa určení. Hlavní úlohu 

plní doprava motorová, osobní a nákladní. Tato složka ovlivňuje své okolí jak pozitivně 

tak negativně a vzájemné vztahy v území řeší bud segregaci nebo integraci. 

Funkční složka technického vybavení 

Do této skupiny patří inženýrské sítě a s nimi spojená zařízení, která zajišťují chod všech 

funkčních složek osídlení. Tato složka zásobuje osídlení vodou, elektrickou energií, teplem 

a plynem. Důležité je rovněž odstraňování splaškových a dešťových vod a v neposlední 

řadě i vedení telekomunikací. Pro vhodné navrhování je důležitá spolupráce urbanistů 

s odborníky v oblasti dopravy a inženýrských sítí. 

 

2.3 Územní plánování 
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Činnost, která soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho 

organizace, věcně i časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. 

Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a 

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

hlavních složek - půdy, vody a ovzduší. Specifikem této činnosti je fakt, že se týká vždy 

společnosti lidí, vytvářejících různé zájmové supiny (np. majitelé pozemků a nemovitosti, 

podnikatelé, dotčené orgány státní správy, aj.). Obecným cílem územního plánování je 

dosažení optimálního využití území. 

 

Územní studie 

Je dokument, který navrhuje, posuzuje a prověřuje možná řešení vybraných problémů 

v území. Řeší například dopravní a technickou infrastrukturu, zeleň, výstavbu a 

zakomponování areálu do území, nebo také analyzuje ÚSES a prvky, které by mohly 

ovlivnit využití v území. Územní studie se pořizuje v případech, kdy je to uloženo územně 

plánovací dokumentací nebo na popud obce, či vlastníka pozemku a slouží jako podklad 

pro pořizování územně plánovací dokumentace, politiky územního rozvoje a jako podklad 

pro rozhodování v území. Územní studie není právně závazným podkladem. 

 

2.4 Obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na 

stavby 

 

Rodinná nízkopodlažní zástavba 

Je oblíbenou formou bydlení, zejména v okrajových částech velkých měst, v malých 

městech a hlavně na venkově. Výstavba tohoto typu zástavby má největší nároky na 

finance a to jak finanční zatížení na osobu při samotné výstavbě, tak i pro napojení na 

technickou infrastrukturu a dopravu. Tento typ zástavby má soukromou zahradu, což bývá 

v dnešní době kladným faktorem, ale rozporuplným z hlediska urbanismu a územního 

plánování, protože velké plošné nároky systematicky zabírají pozemky zemědělského 

půdního fondu. 

Izolovaný rodinný dům 

Bývá 1-3 podlažní se zastavenou plochou přibližně 120m2. V městském prostředí je 

minimální plocha parcely pro rodinný dům 400m2 a v menších sídlech a na venkově je 
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přijatelná plocha 800m2. Nutné je dodržet normou dané minimální odstupy od vedlejších 

pozemků. 

 

Obr. 1 Izolovaný RD a rozdělení pozemku na funkční oblasti [Neufert] 

Vzájemné odstupy staveb 

Stavby na sousedních pozemcích mají být od sebe vzdáleny 7m a jejich vzdálenost od 

hranice s vedlejším pozemkem nesmí být menší než 2m. Pokud jsou územní podmínky 

stísněné a pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností, je možné 

vzdálenost mezi rodinnými domy snížit na 4m. Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou 

okna, musí být nejméně 3m vzdálené od okraje vozovky. Tento požadavek neplatí 

v případě výstavby v prolukách. 

Umisťování staveb 

Stavby je nutno umisťovat tak, aby bylo možné jejich napojení na inženýrské sítě a 

pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo přístup požární 

techniky. Žádná část stavby nesmí přesahovat na sousední pozemek a změnou stavby 

nesmí být narušeny urbanistické a architektonické hodnoty území. 

 

 

3. Základní poznatky o obci Pržno 

 

3.1 Popis obce 

 

Obec Pržno se nachází v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje, v okrese 

Frýdek-Místek, který je vzdálen 8 km severním směrem. Ostrava je vzdálená 30 km na 

severovýchod, Frýdlant nad Ostravicí 3 km jižně a 14 km jihozápadně leží Frenštát pod 

Radhoštěm. Tato malebná vesnice je zasazená do podhorské krajiny, a proto má velmi 

vhodné předpoklady pro turistický a cykloturistický ruch. Na dohled je rovněž nejvyšší 
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vrchol Beskyd, kterým je Lysá hora (1323m) tyčící se na jihovýchodě. Na západ od obce 

protéká řeka Ostravice, která kdysi tvořila hranici mezi Moravou a Slezskem. Přítomnost 

vodního zdroje zapříčinila rozvoj či růst obce ve stylu lanové vesnice kolonizačního typu. 

Geografická poloha středu obce je 49°36'47" zeměpisné šířky a 18°21'43" zeměpisné 

délky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr.3 Pržno v rámci ČR – mapa 

Obr. 2 Návaznost na širší okolí 
 

 Skrz obec prochází silnice III. tř. č. 48425 a železniční trať 323 Ostrava - Valašské 

Meziříčí. Nedaleko rovněž vede silnice I tř. č. 56 (R56), která vede z Opavy přes Ostravu a 

Frýdek-Místek téměř ke slovenským hranicím u Bumbálky. 

 

                       Zdroj: wikipedia, zpracování vlastní 

 

 

Tab. 1 Základní údaje o obci Pržno (31.12.2009) 

Kraj: Moravskoslezský Nadmořská výška: 340 m n.m. (průměr) 

Okres: Frýdek-Místek Počet obyvatel: 1014 osob 

Obec s rozšířenou 
působností: 

Frýdlant nad 
Ostravicí 

Nezaměstnanost: 13,6 % 

Mikroregion: Frýdlantsko – 
Beskydy 

Znak: 
 Euroregion: Beskydy 

Rozloha obce: 293 ha PSČ: 739 03 
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3.1.1 Geologické a geomorfologické poměry 

 

V převládající části jsou v této lokalitě zastoupeny mezozoické horniny a alpínský 

zvrásněné pískovce a břidlice. Podél Ostravice jsou převážně kvartérní usazeniny jako 

hlíny, štěrky, písky a spraše. 

  

3.1.2 Klimatické poměry 

 

Převládající směr větru je západní až jihozápadní. Dle Quittova klimaticko-geografického 

členění je Pržno zařazeno do oblasti MT2, což je mírně teplou oblasti 2 stupně. Pro tuto 

oblast jsou charakteristické tyto hodnoty: 

- Počet letních dnů: 20 – 30 

- Počet ledových dnů: 40 – 50 

- Průměrné teploty: -3 v lednu, +16 v červenci a +6 v dubnu a říjnu 

- Srážkový úhrn: 450 – 500 ve vegetačním období, 250 – 300 v zimním období  

 

 

Obr. 3 Mapa klimatických oblastí 

 

3.2 Historie obce 

 

Vznik Pržna se datuje k roku 1573, kdy bylo frýdlantské panství prodáno Matyášovi a 

Jiřímu z Lochova. V listinách týkajících se převodu tohoto majetku je jmenováno právě 

Pržno spolu s jinými okolními lokalitami. Tento časový údaj o vzniku není ovšem úplně 

přesný, protože již v dobách dávno před rokem 1573 byla na tomto území zástavba. Obec 

ležela na hranici mezi hukvaldským a frýdeckým panstvím, a navíc i na hranici 
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Moravského markrabství a Těšínského knížectví, což podmiňovalo pravděpodobnou 

přítomnost územního celku v tomto místě již v dobách dřívějších, hlavně z důvodu posílení 

pohraničí z pohledu ekonomiky a zároveň možné podpory armády. Důležitá zde byla 

stezka vedoucí proti proudu Ostravice, která je dalším důvodem pro domněnku, že tato 

obec vznikla již mnohem dříve. Vznik okolních vesnic se datuje ke konci 13. století a byly 

vystavěny typickým způsobem pro lánovou ves a samotné Pržno je svým dělením také 

příkladem tohoto lánového osídlovacího půdorysu. Tento fakt poukazuje na možný vznik 

Pržna již na přelomu třináctého a čtrnáctého století. 

 V 16. století zde hospodařili sedláci na ploše 300 ha a hospodářské činnosti obce 

napomáhala rovněž přítomnost fojtského mlýna, lisovny oleje, pily, kovárny, sedláře a 

různých jiných řemeslníků, kteří v té době byli neodmyslitelnou součásti obce. Po otevření 

manufaktury vyrábějící železo se mnoho obyvatel Pržna začalo živit jako námezdní 

pracovníci. 

 První zmínky o výuce v obci jsou z 1844 roku, dříve děti docházely do farní školy 

v Malenovicích. V roce 1873 byla v obci postavená první škola a druhá školní budova byla 

dokončená v roce 1927 a stojí dodnes. Celkový rozvoj obce podpořila v roce 1870 

výstavba železniční zastávky na trati z Ostravy do Frýdlantu. 

 Významnou budovou v obci je římskokatolický kostel Neposkvrněného početí 

Panny Marie, který byl dostavěn v roce 1910 a stojí dodnes. Začátkem 20. století začaly 

v obci vznikat různé organizace a od roku 1904 zde například působí hasičský sbor. 

 Jisté období byla obec součásti Frýdlantu nad Ostravicí a pádem komunismu se 

opět osamostatnila a od tohoto období nastal významný nárůst populace. V roce 2005 byl 

dokončen ústav pro tělesně postižené. 

 

3.2.1 Památky v obci 

 

Mezi nejvýznamnější památky obce patří: 

- Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 

- Kamenný kříž před kostelem 

- Kamenná kaplička Panny Marie za křižovatkou směrem na Lubno 

- Lípa u kostela – vysázená v roce 1920, měří 20 metrů 
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3.3 Demografické ukazatele 

 

Dle českého statistického úřadu počet obyvatel Pržna činil 1014 osob ke dni 31. 12. 2009. 

Z tabulky vývoje počtu obyvatel je patrný pozvolný růst obyvatelstva. Tento trend nebyl 

prolomen ani vysídlovací tendencí obyvatel z vesnic do měst, který probíhal v minulém 

století. Výrazný nárůst počtu obyvatel je patrný v období mezi rokem 2000 a 2009. Tato 

změna byla způsobena rovněž otevřením centra Náš svět (rok 2005), které je určeno lidem 

s mentálním postižením. Dle dlouhodobých statistik se pohybuje přirozený přírůstek spíše 

v záporných hodnotách a samotný nárůst obyvatel je způsoben nově přistěhovanými 

občany. Do budoucna se dále počítá se zvýšováním populace v Pržně, a proto byly pro 

tvorbu nového územního plánu vytvořeny podmínky pro vyčlenění nových zastavitelných 

ploch. Tyto plochy jsou vybrány tak, aby navazovaly na zastavěné území, nebo v něm 

vyplňovaly proluky. Největší zastavitelná plocha vymezená v územním plánu je 

podmíněná zpracováním územní studie a je předmětem diplomové práce. Jedná se o zónu 

Z1, která je určená pro bydlení v individuálních rodinných domech a její rozloha dle 

informací v územním plánu činí 12,41 ha. Celkem je tedy nově počítáno s 216 parcelami 

pro rodinné domy na ploše 42,45 ha. Tento faktor poukazuje na snahy o rozšíření 

domovního fondu a dle různých rozvojových plánu se ve výhledovém období 10 let v obci 

počítá s výrazným přírůstkem přistěhovaných občanů.  

 Ukazatelem, který mluví za vše je vývoj počtu obyvatel v roce 2009. V tomto roce 

se bilance narozených a zemřelých přehoupla mírně za kladnou hranici a to v počtu 14 

zemřelých a 15 narozených. Průkaznější je součet přistěhovaných a vystěhovaných osob, 

kdy do obce přišlo 35 nových občanů a 11 se odstěhovalo. Po sečtení těchto dvou 

ukazatelů se dostáváme na číslo 25 v kladné hodnotě. Vzhledem k již probíhající nové 

výstavbě v různých částech obce je velmi pravděpodobné, že se tato vzrůstající tendence 

bude dále opakovat. 

 

Tab. 2 Vývoj počtu obyvatel (V roce 1990 provedena územní změna) 
 

Rok Stav (1.1.) Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek 
1971 650 11 6 10 16 -1 
1980 674 3 0 0 4 -1 
1990 655 5 7 24 15 7 
2000 745 4 6 13 15 -4 
2009 989 15 14 35 11 25 

                   Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní 
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Tabulka č. 3 řadí občany do věkových kategorií a poukazuje na počty osob 

v předproduktivním, produktivním a poproduktivním věku. Index stáří je dle této tabulky 

67,41, což je velmi pozitivní faktor vzhledem k celorepublikové hodnotě 106,99 z roku 

2009. Pro srovnání byl index stáří v roce 2005 pro Pržno 101,5 a pro celou ČR 136,8. 

Počet osob v produktivním a tím i ekonomicky aktivním věku se jeví nadprůměrně, ale je 

nutno přihlédnout k faktu, že v centru Náš svět bylo 155 občanů. 

 

Tab. 3 Obyvatelstvo podle pohlaví a věku (31. 12. 2009) 

Obec Pržno Počet obyvatel Muži Ženy 
Celkem 1 014 566 448 
0 - 14 135 69 66 

15 - 64 788 464 324 
65+ 91 33 58 

Průměrný věk 38,7 38,3 39,2 
                           Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní 

  

3.3.1 Shrnutí demografických ukazatelů 

 

Pozitivním faktorem ve vývoji demografických ukazatelů je každoročně se zvýšující počet 

občanů obce. Pro další rozhodování o rozvoji a růstu územního souboru je směrodatné 

velmi výhodné umístění lokality v podhorské krajině a dobré napojení na dopravní 

infrastrukturu, která spojuje okolní větší města. Tyto důvody dokazují, že tato lokalita má 

velký potenciál z pohledu atraktivity a možné žádanosti stavebních parcel. Volné plochy 

určené k zástavbě jen podtrhují možný rychlý růst počtu obyvatel. Neméně důležitým 

ukazatelem je přibývající počet osob v produktivním věku a s tím spojený nízký index stáří 

ve srovnání s celorepublikovým průměrem. 

 

3.4 Občanská vybavenost obce 

 

Obec Pržno disponuje základním občanským vybavením. V obci se nachází: obecní úřad, 

pošta, základní škola, mateřská škola, kostel, hřbitov, hasičská zbrojnice, zdravotní 

středisko, centrum pro mentálně postižené Náš svět, dvě fotbalová hřiště, 

volejbalové/nohejbalové hřiště, prodejna potravin, stolařství, kadeřnictví. 

 
V docházkové vzdálenosti do 500 m od řešené lokality: 

- Obecní úřad 
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- Římskokatolický kostel 

- Hřbitov 

- Prodejna potravin 

- Ordinace praktického lékaře 

- Hostinec U Adamců 

- Restaurace Pod Lípou 

   
V docházkové vzdálenosti do 800 m od řešené lokality: 

- Mateřská škola 

- Základní škola 

- Centrum pro mentálně postižené 

- Ordinace zubního lékaře 

- Bývalá MŠ 

- Volejbalové/nohejbalové hřiště 

- Fotbalová hřiště (900m) 

- Pizzerie U ďáblíka 

 

3.4.1 Vzdělání 

 

V obci byla pomoci dotačních zdrojů zrekonstruována základní škola a přistavěná nová 

mateřská škola. Kapacita mateřské školy je 35 míst a škola základní je koncipována 

v rozsahu prvního stupně, tedy od 1. do 5. třídy (kapacita až 70 dětí). U těchto budov byla 

nově postavena malá tělocvična a venkovní hřiště s umělou trávou na volejbal, případně 

nohejbal. Žáci vyšších ročníků musejí dojíždět do škol v nedalekém Frýdlantu nad O. nebo 

Frýdku-Místku. Vzdálenost mezi těmito městy není příliš velká, proto časová a dopravní 

zátěž není tak problematická. Co se týká bývalé mateřské školy, tak u ní je plánováno 

s komplexní rekonstrukcí a do budoucna může sloužit jako místo určené pro rozšiřování 

nebo přemístění chybějící či nevhodně umístěné občanské vybavenosti. 

 

3.4.2 Zdravotnictví  

 

V obci mají své ordinace soukromý praktický lékař a stomatolog. Praktický lékař ordinuje 

v budově městského úřadu a stomatolog v bývalé mateřské škole. Prozatím v obci chybí 

dětský lékař, ke kterému je nutno dojíždět do větších měst. Plánováná rekonstrukce bývalé 
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mateřské školy počítá s vytvořením dětské ordinace (k 31.12.2009 bylo v obci 135 děti 

mezi 0-14 rokem života) a přesunem praktického lékaře pod jednu střechu. 

Na periférii Pržna, v jeho severovýchodní části, bylo v roce 2004-2005 postaveno 

centrum Náš svět, které je pro osoby s mentálním postižením. Kapacita organizace je 155 

osob. 

 

3.4.3 Kultura 

 

Z pohledu kulturního vyžití se v obci konají různé akce, jejíchž organizátory bývají 

především obecní úřad, Klub seniorů, SDH a Sportovní klub Pržno. Místní akce se 

z důvodu absence kulturního domu konají v nejrůznějších prostorách jako např.: Hostinec 

U Adamců (kapacita 100 míst), sál v budově bývalé MŠ (kapacita 30 míst), školní 

tělocvična (kapacita 20 míst). Místní kostel hostí některé vybrané akce jako koncerty 

apod.. K veřejným setkáním pod širým nebem slouží areál za hasičskou zbrojnicí nebo 

areál centra Náš svět. Obec v nynější době postrádá knihovnu, o kterou občané projevili 

zájem. 

 

3.4.4 Sport  

 

Pro sportovní vyžití jsou v obci přístupny dvě fotbalová hřiště. Jedno ve vlastnictví 

Sportovního klubu Pržno, který má bohatou sportovní i společenskou historii a druhé je 

v soukromém vlastnictví. K dispozici je rovněž tenisový kurt, který je bohužel zastaralý a 

potřeboval by renovaci. V areálu mateřské a základní školy je dále 

volejbalové/nohejbalové hřiště s umělou trávou a v budově menší tělocvična. 

 

3.4.5 Shrnutí občanské vybavenosti 

 

Stávající občanskou vybavenost v oblasti sportu by bylo vhodné modernizovat a doplnit o 

jiné typy sportovních a relaxačních aktivit. Velmi žádoucí je komplexní rekonstrukce 

bývalé mateřské školy s cílem vytvořit centrum občanské vybavenosti a možnosti přesunu 

obecního úřadu z nyní nepříliš vhodných prostor. Centrum Náš svět je jedním z důležitých 

projektů uskutečněných v obci, ale i kraji. Zdravotnictví se jeví na dostatečné úrovni, 

pouze by bylo vhodné zvážit otevření ordinace dětského lékaře a vytvářet podmínky pro 

další fungování dosavadních služeb v oblasti zdravotnictví. Obci chybí vhodné prostory 
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pro shromaždování a pořádání různých společenských akcí, proto by bylo vhodné pokusit 

se o vytvoření projektu, který by zvážil rentabilitu výstavby nového objektu spolu s jeho 

konečným vlivem na kvalitu života občanů obce. Prvkem udržujícím obec v neustálém 

koloběhu je poměrně čilá aktivita místních spolků, které je vhodné podporovat a tím 

zkvalitňovat práci a výsledky těchto uskupení občanů. 

 

3.5 Ekonomické činitele 

 

Pržno je obec, která má dosti rozsáhlou ekonomicky aktivní část populace. Jedná se o 

osoby, které jsou schopny se aktivně podílet na rozvoji ekonomiky a patří mezi ně osoby 

v produktivním věku, ale také pracující důchodci, ženy na mateřské dovolené a osoby 

evidované na úřadu práce. Mezi ekonomicky neaktivní populaci řadíme naopak důchodce, 

studenty, děti a mládež a obyvatele centra Náš svět. Dle vyhodnocení demografických a 

ekonomických tabulek je možné říci, že míra ekonomické aktivity se pohybuje okolo 60 

%.  

 Největším zdrojem pracovních míst je v tomto regionu průmysl (sekundární sektor) 

a to je patrné i na zaměstnanosti občanů. V tomto sektoru pracuje celých 40 % obyvatel 

Pržna. Nesmíme ale opomínat i další odvětví, které se v obci vyskytuji. Druhým 

nejrozsáhlejším odvětvím je obchod a oprava motorových vozidel, v něm pracuje 18 % 

občanů. Z dalších odvětví bych se zmínil o stavebnictví, školství, zdravotnictví a sociální 

činnosti. 

 Míra nezaměstnanosti byla k datu 31.12.2009 stanovená na 13,6% což je 52 

občanů. Z toho je 5 uchazečů absolventů a 10 uchazečů v evidenci nad 12 měsíců. 

 Velmi důležité pro rozvoj obce je zaměřit se na zkvalitňování dopravní dostupnosti 

ve vztahu k okolním městům a zároveň vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj malého a 

středního podnikání.  

 

3.5.1 Shrnutí ekonomické stránky obce 

 

Z pohledu ekonomické situace v obci je významným faktorem zmenšující se míra 

nezaměstnanosti. Úroveň ekonomické aktivity je mírně nadprůměrná a pro její zvyšování 

je žádoucí klást důraz na vytváření vhodných podmínek pro udržení mladých obyvatel a 
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nalákání nových. Dalším kladným faktorem je dosti vysoký počet firem sídlicích v obci, 

bohužel i přes tento fakt je denní mobilita občanů dosti vysoká.  

 

3.6 Rozbor dopravy 

 

Nejdůležitější funkci v obci z hlediska dopravy plní silnice III. třídy č. 48425 (Baška – 

Frýdlant nad Ostravicí) a železniční trať 323, která vede z Ostravy směrem na Valašské 

Meziříčí. Ve vzdálenosti 3 km od Pržna je možné se pomoci mimoúrovňové křižovatky 

napojit na čtyřproudovou komunikaci číslo R56. Tato rychlostní komunikace je velmi 

přínosná pro zrychlení a zefektivnění dopravy mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Frýdkem-

Místkem a napojuje se například na rychlostní komunikaci R48, která vede směrem na 

Brno.  

 

3.6.1 Silnice 

 

V obci je kromě silnice III/ 48425 procházející středem obce i silnice III/48414 vedoucí do 

Janovic. Na křižovatce těchto dvou komunikaci je nově navržena okružní křižovatka, která 

má zajistit větší bezpečnost provozu v tomto uzlovém bodu snížením rychlosti a zvýšením 

přehlednosti. Rychlostní komunikace R/56 je vedena mezi Pržnem a Metylovicemi a je od 

obce vzdálená 2 km. Do obce zasahuje ochranné pásmo této komunikace, které je 

stanoveno na 50 metrů od osy vozovky silnice I. třídy. 

  

3.6.2 Místní komunikace  

 

Tyto komunikace jsou v obci řešeny větveným systémem a doplňují silniční síť, 

zabezpečují provoz hromadné dopravy, přístupy do území a příjezdy k výrobním areálům. 

Tyto komunikace jsou v přijatelném stavu, ale řada z nich vyžaduje rozšíření, výhybny 

nebo například doplnění chodníků. Komunikaci, která napojuje zastavitelnou plochu Z1 se 

silnici III/48425 bude nutné rozšířit, aby mohla reflektovat na zvýšené zatížení. V obci se 

také nachází několik mostů, které bohužel nevyhovují šířkově, únosností ani průtočným 

profilem, proto bude nutná výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících. 

     

3.6.3 Železniční a autobusová doprava 
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Železniční trať, procházející obci je navržená na optimalizaci a elektrifikaci v souladu 

s konceptem MS kraje. Železniční stanice se nachází v centru obce a v docházkové 

vzdálenosti 1 km okolo se rozprostírá celá zastavěná plocha obce.  

 Umístění obce je vhodné z pohledu autobusové dopravy, protože leží mezi dvěma 

jádrovými městy. Obslužnost občanů je tedy dosti častá. Zastávky dle návrhu pokrývají 

celé území tak, aby ke každé byla maximální docházková vzdálenost 350 m. Momentálně 

jsou na území Pržna tři zastávky a do budoucna se plánuje s výstavbou dalších dvou. 

Nevyhovující je potřeba doplnit o potřebné prvky (np. zálivy, přístřešky a úpravy pro 

bezbariérové užívání). 

 

3.6.4 Pěší a cyklistická doprava 

 

Chodníky jsou v obci dosti neznáma věc, protože na většině míst chybí úplně. Z části jsou 

vybudovány podél silnice č. III/48425. Kvůli zlepšení této situace jsou navrženy nové 

chodníky podél nejvíce vytížených komunikací a doplnění chodníku podél centrální silnice 

procházející celou obci. Nutnost doplnění tohoto chodníku je i proto, že obcí prochází 

modrá turistická trasa a tento čin přesune turisty ze silnice mimo vozovku. Jako zkracovací 

prvek v zóně Z1 je navržena pěší trasa vedoucí ze severní strany lokality přes Plavárenský 

potok. 

 Cykloturistika je důležitým prvkem turismu a o tom i svědčí spolupráce okolních 

obcí při rozvoji cyklotras. Územím obce prohází evropská cyklotrasa Greenways, která 

vede z Krakova do Vídně. Nová cyklotrasa má vzniknout mezi Baškou a obci Ostravice a 

bude také vedena skrze Pržno.  

  

3.7 Vazby na technickou infrastrukturu 

 

Pro možný rozvoj vesnice je nutné dostatečné kapacitní navržení technické infrastruktury. 

Nový územní plán počítá s plánovanými změnami v území, a proto navrhuje různá opatření 

pro navýšení kapacit. 

 

3.7.1 Zásobování pitnou vodou 
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Obec zásobuje vodou veřejný vodovod ve správě SmVaK, pouze u chatové oblasti na 

levém břehu Ostravice zůstává zásobování vodou z vlastních studní. Územím Pržna 

prochází Ostravský oblastní vodovod o DN 1200. Do obecního vodovodu je voda 

zásobována z vodojemu v části Lubno. Tento vodojem má nyní nedostatečnou kapacitu, 

proto je navržena jeho přestavba a z nynějšího objemu 50 m3 má být kapacita navýšená na 

200 – 250 m3. Stávající vodovodní řády jsou dostatečně dimenzovány i pro zásobování 

navržených rozvojových ploch. Pro největší zastavitelnou plochu Z1 jsou připraveny tři 

místa pro připojení. Detailnější rozvržení uličních řádu je zakresleno v grafické části. 

 Podle územního plánu je nynější průměrná spotřeba vody 38,7 m3/den a maximální 

54,2 m3/den.  

  

3.7.2  Odkanalizování obce 

 

Obec nemá vybudovanou kanalizační síť, pouze v některých místech se objevují úseky 

lokální kanalizace. Tato kanalizace odvádí splašky z přilehlé zástavby a ty bez čištění 

vypouští do vodotečí. V poslední době byly alespoň vybudovány lokální čističky 

odpadních vod v blízkosti průmyslového areálu a ústavu sociální péče. 

 Pro možné odkanalizování je do budoucna v územním plánu navržená výstavba 

tlakové kanalizace oddílné stokové soustavy, která bude odvádět splašky na čističku 

odpadních vod v západní části obce. Tlaková kanalizace je navržená z důvodu rovinatosti 

terénu. Pro likvidaci dešťových vod slouží v obci dešťová kanalizace. 

 Podle územního plánu je stávající průměrné množství splaškových odpadních vod 

38,8 m3/den a maximální 54,2 m3/den. 

  

3.7.3 Zásobování plynem  

 

Plynofikace proběhla v roce 1997. Stávající plynové vedení VVTL a VTL a regulační 

stanice (1200 m3/h) zůstanou zachovány vzhledem k tomu, že kapacita kterou mají je na 

dostačující úrovni i po zakomponování do výpočtu zastavěných rozvojových území. U 

novostaveb je doporučeno navrhování vytápění pomoci plynových kotlů, a pokud tyto 

objekty nebudou napojeny na plynovod, možnost využívat ekologická a obnovitelná 

paliva. Podle územního plánu je stávající hodinová potřeba plynu 416,5 m3/h a roční 

potřeba 868 700 m3/h. 
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3.7.4 Zásobování elektrickou energií 

 

Pržno je zásobováno elektrickou energií z rozvodné soustavy 22kV. Vedení vysokého 

napětí protíná území na východ od obce a konkrétně podél rozvojové oblasti Z1. Celkem 

se v obci nachází 9 distribučních trafostanic a pro potřebu největší rozvojové zóny Z1 je 

navržená trafostanice desátá, o kapacitě 250 kVA. U trafostanice na kopečku se počítá 

s přezbrojením ze 160 kVA na 400 kVA, což má za úkol zabezpečit zásobování energii pro 

další rozvojové zóny. 

 V obci bude rovněž nutno vytvořit přeložky dvou vedení VN, které vedou přes 

zastavitelné plochy.  

 V obci rovněž funguje solární elektrárna, kterou spravuje veřejný investor. 

 Dle výpočtu v podkladech k ÚP se nynější spotřeba elektrické energie v obci 

pohybuje okolo 1060 kW. 

  

3.7.5 Telekomunikační síť 

 

Poskytovatelem telekomunikačních služeb na území obce Pržno je O2 Telefónica, a.s. a 

zajištuje místní, meziměstské a mezinárodní telefonické spojení. Pržno patří do telefonního 

obvodu Frýdek –Místek a je napojeno telekomunikačním kabelem z Frýdlantu nad 

Ostravicí. 
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3.8 SWOT analýza 

 

V rámci získávání poznatků a podkladů k problematice tvorby územní studie pro zónu Z1 

byla zpracována SWOT analýza, která pomáhá identifikovat a komplexně vyhodnotit 

budoucí výnosy a požadavky lokality. 

 

Silné stránky: 

- Dobrá dopravní dostupnost 

- Atraktivní poloha v podhorské 

oblasti 

- Volné plochy pro rozvoj 

- Lidské zdroje 

- Dostupná občanská vybavenost 

- Stoupající počet občanů 

- Dostatečné kapacity technického 

vybavení 

- Vhodné podmínky pro rozvoj 

podnikání 

- Nový územní plán z roku 2011 

Slabé stránky: 

- Kvalita komunikací a dopravního 

značení 

- Slabé bezpečnostní prvky 

- Chybějící řešení pro bezbariérové 

užívání 

- Degradace a neudržování 

neobydlených objektů 

- Nedostatečná občanská vybavenost 

- Laxní přístup řady občanů k rozvoji 

obce 

- Omezené finanční zdroje obce 

- Nedostatečný počet volnočasových 

aktivit 

Příležitosti: 

- Blízká poloha větších měst 

- Členství v rozvojových organizacích 

- Cestovní ruch v podhorské oblasti 

- Čerpání zdrojů z dotačních fondů 

- Rozvoj podnikání 

- Suburbanizace 

- Volné plochy pro výstavbu 

izolovaných RD a objektů pro 

podnikání 

- Dostatečné kapacity inženýrských 

sítí pro rozvoj území 

Hrozby: 

- Celorepublikový trend stárnutí 

obyvatelstva 

- Nezájem o zdejší lokalitu 

- Nedostatek financí na výstavbu a 

provoz 

- Omezené kapacity sítí 

- Neorganizovaný růst vesnice 

- Horší migrace než je předpoklad 

- Technický stav některých objektů 
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4. Současný stav řešené lokality 

 

4.1 Získané informace 

 

Pro vypracování této diplomové práce bylo potřeba obstarat různé podklady a získat 

potřebné informace pro řešení dané problematiky. Zásadním zdrojem informací o 

plánované činnosti v obci Pržno byl jeho nově schválený územní plán (z roku 2011). 

Následně bylo nutno prostudovat územně analytické podklady vypracované pro území 

obce s rozšířenou působností Frýdlantu nad Ostravicí. Z dalších zdrojů pro vhodné 

navrhování bylo nutno získat vyjádření správců síti a to konkrétně od: SmVaK Ostrava 

a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., O2 Telefónica, a.s.. 

V neposlední řadě by bylo vhodné uvést ještě získané mapové podklady od katastrálního 

úřadu a informace vyřčené a předané starostou obce Pržno.  

 

4.2 Popis řešené lokality 

Obr. 5 Fotografie řešené lokality ↑ Obr. 6 Pohled z území na Lysou horu ↓ 
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Řešená lokalita se nachází ve východní části obce Pržno a od centra samotné obce je 

vzdálená přibližně 200 metrů. Do nedávna tato plocha sloužila jako orná půda, ale nový 

územní plán zde vymezil zastavitelné území s funkcí bydlení pro samostatně stojící 

rodinné domy. Vymezené území se dle územního plánu rozprostírá na ploše 12,41 ha, ale 

dle mnou provedených měření jsem dospěl k závěru, že plocha je přibližně o jeden hektar 

menší. Celá plocha dané oblasti je velmi mírně svažovaná (1-2%), terén klesá 

severozápadním směrem a podloží je složeno z jílovité zeminy. Nadmořská výška nejníže 

položeného bodu v území je 344 m.n.m. a nejvýše položený bod leží 356,6 m.n.m. 

 Jak již bylo zmíněno, starší část obce se od území nachází západním směrem 

liniově podél komunikace vedoucí z Bašky do Frýdlantu nad Ostravicí a je od lokality 

oddělena svažitým terénem, který je porostlý náletovými dřevinami a vzrostlými stromy a 

podél spodní hrany této vyvýšeniny teče Plavárenský potok. Ze severní a jižní strany je 

území vymezeno nově navrženou izolovanou zástavbou rodinnými domy. Severní 

rozparcelovaná část je již téměř plně zastavěná a na jihu právě probíhá výstavba na 

parcelách hraničících s vymezeným územím. Východním směrem se rozprostírá lán půdy 

patřící pod zemědělský půdní fond a je od lokality oddělen vedením vysokého napětí. 

Stávající zemědělská půda by mohla tvořit půdní rezervu pro další možný rozvoj vesnice. 

Toto je ale ve výhledové době málo pravděpodobná skutečnost a to z důvodu, že nový 

územní plán vymezil dostatečné množství nezastavěných rozvojových ploch pro výstavbu 

samostatně stojících rodinných domů. Konkrétně se počítá s vytvořením 216 parcel 

v místech, které zaplní proluky a mezery v obci a tak učiní celou plochu obce více 

kompaktní. Dle mého názoru bude konečný počet parcel o poznání nižší. 

 Dopravní vstupy napojující území jsou celkem čtyři. Prvním a nejvíce užívaným 

vstupem do území se má stát západní vjezd, který protíná a tím rozděluje území. Stávající 

západní komunikace se napojuje na komunikaci třetí třídy č. 48425. Nevýhodou je, že 

nesplňuje potřebné požadavky pro možnou obslužnost území, proto je nevyhnutelné tuto 

komunikaci rozšířit a upravit. Ze severní strany je možné napojení na dvě obslužné 

komunikace, ale vzhledem k požadavkům starosty je potřeba vytvořit ještě jiné napojení ze 

severu, aby nákladní doprava nerušila klid a pohodu v místech stávající zástavby. Poslední 

dostupné napojení území je možné z jihu, ale tamní komunikace je teprve ve fázi realizace. 

V řešeném území nebude navržená autobusová zastávka a to z důvodu, že se ve 

vzdálenosti 200 metrů od západní hranice řešené lokality nachází jak autobusová zastávka 

tak i železniční nádraží. 
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4.3 Limity v území 

 

Nejvýznamnějším prvkem limitujícím výstavbu v tomto území je vedení vysokého napětí 

(22kV), které vede jak podél celé lokality tak i skrze ni.  Ochranné pásmo vedení o napětí 

22kV je stanoveno na 7 metrů a je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 

stranách vedení od krajních vodičů. Nový územní plán počítá s touto limitou, a proto je 

v něm již zaznamenána nutnost zrušení vedení procházejícího skrze území. 

 Další limitou v této rozvojové ploše je středotlaké vedení plynu na severním a 

jižním okraji území a podél komunikace vedoucí skrze území. Průměr těchto vedení je 63 

mm a jejich ochranné pásmo je stanoveno na 1 m na obě strany. 

 Poslední limitní složkou v území je vedení sdělovacích kabelů, procházejících 

rovněž podél komunikace protínající území a ochranné pásmo činí 1,5 m na obě strany. 

 Jakýkoliv zásah či stavební práce v ochranných pásmech je nutno oznámit a 

konzultovat s jejich provozovateli. V řešeném území se nenachází prvky územního 

systému ekologické stability a pro dané území nebyly zjištěny ani jiné limitní faktory. 

 Poslední nepřímou limitou je komunikace procházející středem lokality. Ta bude 

upravená a bude rozdělovat dvě budoucí etapy. 

 

4.4 Vazba na územní plán 

 

Rozvojová plocha Z1 byla územním plánem zařazena do zóny individuálního bydlení (B) a 

pro samotné řešení těchto ploch je nutné zpracování územní studie. Tato studie má za úkol 

navrhnout optimální prostorové uspořádání s ohledy na limity v území, vyřešit organizaci a 

napojení dopravní obsluhy a technické infrastruktury. Zároveň je při řešení problematiky 

navrhování v území nutné vyčlenit plochy potřebné pro veřejná prostranství.  

 Pro zónu B – plocha bydlení, je dle regulativů k územnímu plánu hlavní a 

převládající funkci této zóny bydlení v rodinných domech. Dále je mezi doplňující a 

přípustnou výstavbu umožněno vytvářet plochy veřejných prostranství, dopravní a 

technické infrastruktury, doplňující stavby a garáže k rodinným domům. Podmíněně 

přípustné jsou pak dětská hřiště a případně parkoviště pro automobily. 
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Obr. 7 Návaznost na širší okolí 

 

Podmínky prostorového využití: 

- stavební pozemky pro výstavbu mají být o ploše min. 1300 m2 

- zastavěnost stavebních pozemků může být max. 40% 

- výška staveb nejvýše 10 metů nad úroveň upraveného terénu 

- oplocení pozemků ve vzdálenosti min. 2 metry od komunikací 

- stavební čára ve vzdálenosti 4 až 6 metrů od uliční čáry 

 

4.5 Majetkoprávní vztahy  

 

Dalo by se říci, že majetkoprávní poměry jsou v lokalitě Z1 rovněž částečnou limitou, 

jelikož tyto pozemky jsou soukromým majetkem. Dle starosty obce Pržno je možné dané 

území rozdělit do tří etap a to dle pravděpodobného období, kdy by se mohlo na 

jednotlivých pozemcích začít pracovat. Etapizace daného území dosti výrazně určuje 

uspořádání komunikací a s nimi spojené technické infrastruktury. Každá ze tří částí 

etapizace musí být schopna fungovat samostatně. Podrobné rozdělení pozemků dle 

vlastníků je na výkresu č. 3 a samotná etapizace je na výkresu č. 6. 
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Tab. 4 Výpis majitelů pozemků 

Parcelní číslo Výměra Vlastník Adresa 
828/7 13565 Mališová Ludmila MUDr. Pržno 116, Pržno, 739 11 
828/1 13564 Adamec Otakar Pržno 173, Pržno, 739 11 
828/4 33445 Fišerová Dagmar Pržno 25, Pržno, 739 11 
828/5 32998 Dostal Jozef 

Dostalová Blažena 
Pržno 171, Pržno, 739 11 
Pržno 171, Pržno, 739 11 

830/38 19099 STUDIO GP 8 s.r.o. Msgre Šrámka 1826/5, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 

702 00 
830/25 56915 MASIV INVEST s.r.o. Bankovní 1826/6, Ostrava, 

Moravská Ostrava, 702 00 
829 3436 Figeĺ Gabriel 

Návratová Emília 
Čeladná 703, Čeladná, 739 12 
Bažantnice 458, Albrechtice, 

735 43 
  

 

5. Popis navržených variant 

 

V průběhu zpracování diplomové práce jsem se potýkal s různou problematikou v území a 

novými faktory ovlivňujícími probíhající práci, což vedlo ke zpracování několika konceptů 

a následnému výběru jednoho řešení, které bylo rozpracováno do detailní podoby jako 

územní studie.  

 Základem při rozvrhování území bylo vytvoření ekonomické a funkční sítě 

komunikací, která bude napojena na stávající místní komunikace a bude zpřístupňovat 

pozemky s rodinnou zástavbou v území. Posléze bylo nutné navrhnout samotné typy 

komunikací a šířkové parametry dopravního prostoru i s doplňujícím vybavením. 

Vytvořením systému komunikací bylo možné přistoupit k řešení veřejných prostranství a 

rozparcelování území, na kterém se bylo potřeba zaměřit na návrh pouze samostatně 

stojících rodinných domů. Tento styl zástavby nenabízí různorodou škálu forem bydlení, 

ale to je způsobené vesnickou zástavbou, ve které se počítá s rodinnou zástavbou. Bytové a 

řadové domy jsou nepřípustnou variantou a formou bydlení pro tuto lokalitu. 

 V následujících konceptních řešeních bude přiblížen proces vypracování diplomové 

práce a zdůvodněn výběr konečné varianty, která byla dopracována do finální podoby. 

Zároveň u každé varianty uvedu členění pozemku pomocí parcelace o plochách 800m2 a 

1300 m2. 
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5.1 Varianta A 

 

Tato první konceptní varianta je založená na 

pravoúhlém silničním dělení, kdy hlavní 

komunikace napojující toto území protíná území 

jeho středem v ose východ – západ a na ní se 

napojují tři vedlejší komunikace, které jsou na 

opačných stranách propojeny a napojeny na 

stávající komunikace. Velikost parcel se v tomto 

případě dělí na: 46 parcel o rozloze 800m2 

(růžové), 6 parcel o rozloze okolo 1100m2 

(žluté) a 29 parcel o rozloze 1300m2 

(oranžové). Celkem to dělá 81 parcel, což se                   Obr. 8 Koncept č. I 

téměř rovná požadavku územního 

plánu. V centrální části bylo 

navrženo veřejné prostranství 

(modré) jako jádro zóny s funkcí 

veřejného setkávání. V jihozápadní 

části podél lesa je navrženo druhé 

veřejné prostranství (modré), kde by 

vznikla klidová zóna s dětským 

hřištěm. Na obrázku č. 7 je možné 

vidět tento návrh při parcelaci v                     Obr. 9 Koncept č. I – parcelace 1300m2 a 800 m2 

jednotné ploše parcely: vlevo 1300m2 a vpravo 800m2. Dle tohoto obrázku je rovněž 

patrné, že parcely o ploše 800m2 jsou v centrální řadě hluboké (50m) a velmi úzké (15m). 

Tyto parcely by byly vhodné pro řadovou zástavbu, ale pro izolovanou se již jeví nepříliš 

vhodné. Parcely o plošném rozměru 1300m2 by vyhověly požadavku Územního plánu, 

pouze by nebyly příliš ekonomické z pohledu zemědělského půdního fondu a obecně nás i 

současný urbanismus směřuje k tendenci navrhovat úsporné řešení ve vztahu k volným 

prostranstvím.  

 Největší limitou v území je vedení vysokého napětí, které vede podél východní 

hranice lokality a její 7 metrové ochranné pásmo zasahuje do řešeného území. V tomto 

návrhu bylo toto vedení odděleno od zástavby komunikací, která není z východní strany 
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ekonomická, protože z 50% není využitá. Tento fakt naopak zajišťuje územní rezervu pro 

další rozvoj obce východním směrem. Z pohledu dopravy a majetkoprávních vztahů je u 

této varianty problematické rozdělení území na tři etapy a bylo by vhodné, aby severní část 

odkoupil jeden developer. Jinou variantou je majetkové a finanční vypořádání mezi 

majiteli jednotlivých pozemků. V severovýchodní části území byla navržená komunikace 

typu „T“, která zpřístupňuje i parcely pod lesem, ale je opět méně efektivní, protože není 

využitá oboustranně a na jejích koncích by bylo nutné postavit obratiště. 

 

5.2 Varianta B 

 

Konceptní varianta číslo 2 neboli varianta B 

vznikla z požadavku ekonomického obestavění 

komunikace z obou stran. Komunikace vedoucí 

v ose východ - západ má opět plnit funkci hlavní 

komunikace přivádějící z centra obce dopravu 

spojenou s územím. Na této silnici by byl 

postaven i kruhový objezd, který by zpomaloval 

provoz a v jehož středu by byl umístěn výtvarný 

objekt. V této variantě tvoří komunikace rovněž 

okružní síť, ale nyní bez slepých ulic a tudíž bez 

nutnosti umísťovat obratiště. Veřejná prostranství   Obr. 10 Koncept č. II 

zde byla rozdělena a umístěna do tří 

různých míst, které označují modré 

plochy. Vymezením těchto ploch 

bychom u tohoto řešení získali 51 

parcel o rozloze 1300m2 a 22 parcel 

o rozloze 800m2. Celkem tedy 71 

parcel o celkové ploše 83 900 m2. 

Rozdělení ploch veřejných 

prostranství z části rozloží finanční 

náklady na více vlastníků, ale pořád  Obr. 11 Koncept č. II – parcelace 1300m2 a 800m2 
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zůstává nutnost vyřešení problematiky ohledně výnosů z prodeje a nákladů z provedení. 

V této variantě jsou pro rozparcelování využity i plochy pod lesem, kde by bylo nutné 

vykácet část vzrostlých stromů.  

 V případě celoplošného rozčlenění ploch na pozemky o rozloze 1300 metrů by 

řešení bylo vhodné, pouze obsluha a výstavba na nárožních parcelách by mohla být 

problematická. Varianta s parcelací po 800m2 je v tomto případě nepříliš vhodná a tím 

bych ji zároveň nedoporučoval.  

 Další nevýhodou této varianty je, že ochranné pásmo nadzemních kabelů vysokého 

napětí zasahuje nad zadní část pozemků podél tohoto vedení. 

 

5.3 Varianta C 

 

Poslední z mnou uvedených variant je varianta 

C. Toto řešení dané problematiky vychází 

z varianty A. Vedení a napojení komunikací je 

obdobné jako u výše zmíněné varianty, pouze 

přibude jedna příčná komunikace, která rozdělí 

řešenou plochu tak, že je na první pohled patrné 

rozdělení na etapy. Ty jsou pak vymezeny právě 

komunikacemi vedoucími osově ve směru 

východ – západ. Tato varianta nabízí okružní 

řešení všech komunikací, a tedy nevzniká 

potřeba tvorby obratišť            Obr. 12 Koncept č. III 

 a provoz na těchto komunikacích je 

plynulý. Tuto variantu jsem navrhl i 

s obytnými ulicemi v jádru této zóny, 

která byla doplněna o různé 

zpomalovací prvky jako například 

změny směru, okružní křižovatky a 

zpomalovací prahy. Po rozhovoru o 

této problematice jsem ale usoudil, 

že do nově navrhovaného území 

bude vhodnější umístit zónu 30, tedy           Obr. 13 Koncept č. III – parcelace 1300m2 a 800m2 



30 
 

 zónu s omezením rychlosti na 30 km/h. V tomto případě vznikl prostor pro 44 parcel o 

rozloze 800m2 a 32 parcel o rozloze 1300m2. Celkový součet činí 76 800m2. 

 Jádro zóny je vymezeno veřejným prostranstvím, které je vytvořeno formou malého 

venkovského náměstí obklopeného zelení. Pro zklidnění dopravy byly komunikace 

vedoucí podél centrálního veřejného prostranství navrženy jako jednosměrné ulice, které 

mají šířku hlavního dopravního prostoru 3,5m a šířku přidruženého prostoru 7,5m. Další 

veřejná prostranství se nacházejí podél celého západního okraje území na hranici se 

svahem porostlým dřevinami a obsahují dětské hřiště ohrazené zelení a vybavené hracími 

prvky a městským mobiliářem pro příjemně strávený čas dětí i maminek. 

 U této varianty jsem po porovnání variant s parcelami o rozloze 1300m2 a 800m2 

dospěl k názoru, že nejlepší bude kombinace obou těchto návrhu v poměru přibližně 1:1. 

Tím je z poloviny dodržen regulativ na parcely o ploše 1300m2 a z druhé poloviny 

dodržená urbanistická tendence úspornějšího nakládání s greenfildy neboli zelenými 

loukami. 

 

5.4 Výběr konečné varianty 

 

Již dle průběžného vyhodnocování jednotlivých variant bylo patrné, že nejvhodnější 

možnou variantou je návrh C. Tato varianta byla vybrána kvůli několika faktorům, které již 

byly z části uvedeny výše. Z dalších důvodu bych ještě uvedl, že varianta nabízí zajímavý 

urbanistický celek, který kompozičně navazuje na stávající zástavbu a krajní komunikace 

ve směru osy sever – jih kopírují křivky, kterými je území vymezeno. Řešená varianta 

obsahuje a splňuje všechny prvky a podmínky, které byly zadány. To znamená, že pomoci 

prostorového, funkčního a organizačního strukturování návrhu vzniklo ve středu lokality 

veřejné prostranství, které je jádrem celé zóny a plochou pro shromažďování obyvatel této 

lokality. Navržené komunikace a celý uliční prostor respektuje platné normy a splňuje 

všechny prostorové požadavky pro předpokládané druhy dopravy pohybující se v tomto 

území, požadavky pro umístění a vedení sítí technické infrastruktury, požadavky na 

veřejná prostranství a veřejnou zeleň, a v neposlední řadě zapadá do stávající okolní 

zástavby a nekomplikuje provoz v území. Rozdělením a jasným vymezením uličního 

prostoru a parcel určených pro výstavbu vznikla uliční čára, která odděluje veřejný prostor 

od prostoru soukromého. Souhrn všech splněných požadavků poukazuje na to, že vybraná 

varianta splňuje požadavky, které byly vymezeny zadáním.  
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6. Specifikace a popis řešení vybrané varianty 

 

6.1 Základní údaje o řešeném území a vybrané variantě  

  

 Plocha zóny Z1:   11,28 ha 

 Plocha veřejných prostranství: 1,11 ha 

 Plocha dopravních prostor:  2,15 ha 

 Plocha soukromých pozemků: 8,02 ha 

 Počet stavebních parcel:  76 parcel 

 Předpokládaný počet obyvatel: 304 obyvatel 

 Předpokládaná hustota osídlení: 26,95 obyvatel/ha 

 

6.2 Popis varianty  

 

Výsledná varianta je koncipována jako územní celek zaměřující se na vytvoření 

příjemného prostředí pro život v klidné a malebné lokalitě nacházející se v podhůří 

Beskyd. Z urbanistického hlediska je možné toto území rozdělit na funkční zóny bydlení, 

dopravy, rekreace a technické infrastruktury. Funkční zóna občanské vybavenosti není 

v této lokalitě vymezena a je pouze a jen na zdejších obyvatelích, jestli si ve svém 

rodinném domku otevřou večerku, kadeřnictví či jiný typ podnikání, které podporuje 

bydlení. Veškerými postupy při navrhování bylo nutné dosáhnout optimálního řešení, které 

nenaruší stávající vzhled krajiny, okolní zástavbu a bude reflektovat požadavky 

udržitelného rozvoje.  

 Funkční složka bydlení je dle územního plánu obce Pržno určená pro výstavbu 

samostatně stojících rodinných domů a ty jsou navrženy na celou plochu, protože v řešené 

lokalitě není přípustná zástavba řadovými či bytovými domy. Po dané území byly v návrhu 

vyčleněny dva typy parcel, kde se dle velikosti předpokládá i rozdílná zastavěná plocha. U 

parcel plochy 800m2 je pro výstavbu rodinného domu vymezeno prostranství o ploše 

144m2 a u parcel plochy 1300m2 je pro výstavbu rodinného domu naopak vymezeno 

prostranství s plošným rozměrem 196m2. U domů jsou navrženy dostatečné vzájemné 

odstupy i dodržena stavební čára.  
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 Plochy pro umístění rodinného domu jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno vhodné 

osvětlení a oslunění vnitřních obytných místností. Podélný směr komunikaci vede v ose 

sever – jih, což zároveň určuje směr umístění rodinných domů a to znamená, že objekty 

budou umístěny co nejblíže k severní hraně pozemku, ale minimálně ve vzdálenosti 2 

metry od oplocení. Rodinné domy na západ od komunikace budou mít nezastavěné části 

pozemků určené k obytnému využití na jihozápad a objekty na východní straně od 

komunikace budou mít tyto plochy na jihovýchod. Ve středové části navržené pro třetí 

etapu jsou plochy pro návrh rodinných domů v ose východ – západ. Zde platí dle pouček 

v knize Navrhování staveb [Neufert], že dům stojící na jižní straně od komunikace je velmi 

výhodnou variantou, protože všechny vedlejší místnosti jsou na severní straně otočené ke 

komunikaci a obytné leží na chráněné straně směrem k zahradě. U těchto objektů je 

výhodná úzká a hluboká parcela a nezastavěná plocha obytné zahrady situovaná jak jinak 

než na jih, jihovýchod nebo jihozápad. Pokud je rodinný dům situován severně od 

komunikace, pak je vhodné odsadit stavbu co nejdál od komunikace i přes zvýšené náklady 

za příjezdovou komunikaci. Toto je v případě řešeného území problematické díky stavební 

čáře, která je stanovena dle územního plánu na 4 až 6 metru od uliční čáry. V tomto 

případě je možné dodržení stavební čáry, nebo navrhnout se smysluplným odůvodněním 

změnu regulativ v územním plánu.  

 U všech rodinných domů na území zóny Z1 je doporučená výstavba 

nízkopodlažních objektů, kde se předpokládá jejich vertikální složení z jednoho 

podzemního podlaží a jednoho nadzemního podlaží s obytným podkrovím. Podmíněně je 

přípustné ještě druhé nadzemní podlaží, ale pouze při dodržení maximální možné výšky 10 

metru od úrovně původního terénu. Vzhledem k podhorské oblasti, ve které se řešena 

oblast nachází, bych doporučil sedlovou nebo valbovou střechu. Průčelí objektů je 

orientováno směrem k ulici, ze které je napojena příjezdová komunikace a parkování je 

řešeno bud garážovým stáním, carportem nebo jiným zpevněným stáním na soukromém 

pozemku.  

 Při zpracování této diplomové práce byl zároveň kladen důraz na prostorové a 

funkční členění stavebních pozemků a jejich rozčlenění na plochu zastavitelnou rodinným 

domem a nezastavitelnou. Dále byla rozčleněna nezastavitelná část pozemku na část 

obytnou, ve které se umísťuje terasy a jiné obytné prvky zahrad a část určenou 

k užitkovému využití, ta pak může sloužit k zahrádkaření a například pěstování plodin 

v menším měřítku vhodném pro soustředěnou zástavbu. 
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 Velmi podstatným faktorem při navrhování byly majetkoprávní vztahy. Celá 

rozvojová plocha Z1 je rozdělená na sedm části a tedy v majetku sedmi subjektu. Každý 

z nich má jiné plány se svým majetkem a hlavně i jiné finanční možnosti. Toto je důvodem 

nutné etapizace, kterou by bylo dle starosty obce možné rozdělit na 3 části dle priorit a 

potřeb majitelů. Do první etapy by pravděpodobně patřila nejjižnější část lokality 

vymezená stávající zástavbou a příčnou komunikací protínající území. Druhou etapu by 

zahrnovaly parcely na severní straně lokality, ty jsou rovněž vymezeny stávající zástavbou 

a druhou hranici vymezuje v návrhu rovněž příčná komunikace, ale nyní se jedná o nově 

přistavěnou komunikaci, která leží na pozemků č. 828/4 a hraničí s pozemkem č. 828/5. U 

této etapizace je potřeba před výstavbou zjistit stávající situaci v ostatních etapách a 

výhledově navrhnout řešení dopravy, protože pokud ještě nebude v období výstavby 

postavena některá z komunikací umožňujících okružní spojení, pak bude potřeba na konci 

každé ulice vytvořit prozati,mní obratiště.  

 Tento návrh byl rovněž ovlivněn vedením vysokého napětí (22kV), které vede 

podél východní hranice řešeného území. Tato limita určila, že toto vedení odděluje od 

obytných prostranství komunikace, která z jedné strany zpřístupňuje zástavbu a z druhé 

bude plnit funkci montážní komunikace pro správu elektrického vedení na tomto úseku. 

Do budoucna má tato strana i jiný možný význam a tím je zpřístupnění východní části 

pozemků, které jsou nyní zapsány v zemědělském půdním fondu a které mohou 

v budoucnu sloužit jako územní rezerva pro další rozvoj obce Pržno. 

 

6.3 Řešení dopravní infrastruktury 

 

Cele území je napojeno z několika komunikací, což činí tuto lokalitu dobře přístupnou, 

plynulou a obslužnou, a zároveň umožňuje etapizaci. Území je přístupné ze všech 

světových stran, pouze u východní komunikace se nepředpokládá s frekventovanějším 

využitím, protože tato komunikace vede pouze ke statku. Tuto osovou východo - západní 

komunikaci je nutné upravit, protože kvalita štěrkové vozovky je velmi degradovaná vlivy 

užívání a stávající stav je nedostatečný. Zmíněná komunikace má v budoucnu sloužit jako 

nejpoužívanější napojení na území. Všechny ostatní komunikace napojující území jsou 

obousměrné s šířkou okolo 6 metrů. 

 Uliční síť je vytvořena tak, aby okružně propojila celé území a nevznikla by 

potřeba tvorby obratišť. Základní nově navržený skelet dopravní sítě je řešen formou 
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pravoúhle propojených komunikací, které svým členěním oddělují jednotlivé funkční celky 

na etapy. Celý návrh rovněž splňuje požadavky na obslužnost území, zejména napojení 

příjezdu k objektům na obslužné komunikace propojující území. Další podmínkou, kterou 

bylo potřeba splnit, jsou vhodně navržené parametry jako například dostatečný poloměr 

oblouku, vhodně upravená návrhová rychlost, označení dopravními značkami a zakreslení 

rozhledových trojúhelníků. Z bezpečnostních důvodů byla v lokalitě navržená povolená 

rychlost do 30 km/h a šířka navržených obousměrných komunikací je 6 metrů a u 

jednosměrných komunikací 3,5 metru. Příčný sklon místních komunikací je 2,5% a příčný 

sklon parkovacích stání, zelených pásů a chodníků je roven 2%, kdy sklon směřuje 

k odvodňovacímu proužku širokému 0,25m. Podélný sklon pak nebude větší než 8,33%. 

Pěší komunikace jsou pak široké minimálně 1,75 m, ale převážně dosahují šířky 2 m. 

 V celé ploše lze rozdělit dopravní prostor do tří skupin a to jmenovitě: MO2p 

13,5/6,5/30, MO2 11,5/6,5/30 a MO1p 11/4/30. Povrch vozovek je asfaltový s příslušnými 

potřebnými vrstvami, jejichž návrh není předmětem této diplomové práce a bližší 

specifikaci je potřeba konzultovat s odporníkem v oblasti dopravy. Převýšení mezi rovinou 

komunikace a rovinou chodníku je minimálně 0,12 m a v místě přechodu pro chodce, nebo 

místa pro přecházení je potřeba snížit obrubník na 0,02 m a doplnit chodník prvky, které 

určuje norma č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Povrch chodníků i parkovacích stání je navržen z betonové 

zámkové dlažby, ty jsou pak od sebe rozlišeny jiným barevným odstínem. Nejmenší 

poloměry kružnicových oblouků okrajů jízdního pruhu silnic byly navrženy pro vjezd 

malých a středních nákladních automobilů a vozidla pro odvoz odpadů, pro které je 

potřeba navrhnout onen poloměr v minimálním rozměru 7 metrů a v doporučeném 8 metrů. 

Veškeré tyto poloměry byly v mnou řešeném území navrženy na 8 metrů. 

 Na každé komunikaci sloužící jako vjezd do řešeného celku jsou umístěny dopravní 

značky Zóna 30, což omezuje dopravu v území na maximální povolenou rychlost 30 km/h. 

Díky navržení této zóny není nutné provádět přechody pro chodce. Dle požadavku starosty 

byly v projektové dokumentaci vyznačeny místa pro možné umístění přechodu pro chodce 

nebo místa pro přecházení. Značení rušící tuto zónu se nachází naopak při každém výjezdu 

z řešeného území. Většina křižovatek je neoznačená a tudíž platí, že přednost mají vozidla 

přijíždějící zprava. Pouze u výjezdu z jednosměrné silnice jsou navrženy dopravní značky 

Stůj, dej přednost v jízdě a u komunikace napojující se z východu (směrem od statku) je 

navržená značka Dej přednost v jízdě a tedy komunikace na ní kolmá je hlavní 

komunikaci. 
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 Velmi důležité při navrhování je neopomenout na rozhledy, proto byly v místě 

křížení komunikací a sjezdů zakresleny rozhledové trojúhelníky, které určují místa podél 

komunikace, ve kterých není možné umístit prvky zabraňující dostatečnému a bezpečnému 

rozhledu. Tento požadavek určuje, že veškerou výsadbu zeleně podél komunikací je nutné 

navrhovat velmi pečlivě a pro mé řešení této problematiky bylo nutné navrhnout kultivar 

dřeviny s kmínkem do 15 cm a korunou začínající ve výšce min. 2 m. Tomuto požadavku 

se nejvíce přibližuje Acer platanoides gobosum. Před výsadbou těchto alejí je vhodná 

konzultace s odborníkem v oboru výsadby zeleně a případná specifikace požadavků, které 

zaručí bezpečné podmínky ve vztahu komunikace – zeleň – technická infrastruktura. 

 Centrální veřejné prostranství je vymezeno dvanáct metů širokým pruhem ze 

zámkové dlažby a v místě budoucí klidové části doplněno elipsovitou plochou s mlatovým 

povrchem. 

 Veškerý návrh dopravní infrastruktury probíhal dle ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek silničních komunikací, ČSN 

73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a přednášek z dopravního 

stavitelství. 

 Odstavná stání pro parkování motorových vozidel v majetku obyvatel rodinných 

domu je potřeba řešit na soukromém pozemku. Nutné počty jsou dle normy uvedeny na 1 

odstavné stání, pokud je celková plocha rodinného domu menší než 100 m2 a 2 odstavné 

stání pokud je celková plocha rodinného domu větší než 100 m2. Pro dočasné parkování 

byly navržený plochy v pásu parkovacího zálivu/zeleném pásu. Délka parkovacího stání je 

navržena na 6 m a šířka 2 m. Stání je doplněno nájezdovou plochou, která je tvořena 

kolmici pod úhlem 45° a tím je hranice mezi komunikaci a parkováním dlouhá 10 m. 

Bilance potřeby parkovacích stání je vypočtena dle ČSN 73 6110 a funkčně navržena dle 

ČSN 73 6056. 

 V území se nepočítá s navrhováním MHD, protože stávající autobusová zastávka i 

železniční zastávka se nachází v docházkové vzdálenosti do 350 m. Kvůli lepšímu 

zpřístupnění centra a tím i veřejné dopravy byla podél severní hranice území navržena 

komunikace pro pěší, která zpřístupňuje veřejné prostranství a vede k můstku přes 

Plavárenský potok. 

 Řešení dopravní infrastruktury je zakresleno ve výkresu č. 7. Příčný řez dopravním 

prostorem pak ve výkresu č. 11. 

 

6.3.1 Návrh parkovacích stání 
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Potřebný počet parkovacích stání se provede propočtem podle předpokládaného počtu 

obyvatel v daném území.  

Tab. 5 Potřebný počet stání 

Počet obyvatel Počet jednotek na 1 stání Počet krátkodobých stání 

304 20 16 

 

Nutný počet krátkodobých parkovacích stání pro řešený návrh je 16 míst. Na celém území 

bylo navrženo 19 krátkodobých parkovacích stání, kde je počítáno i s rezervou 3 míst. Tyto 

stání jsou rozděleny podél komunikací v závislosti na počtu připojených rodinných domů. 

 

6.3.2 Specifikace skupin použitých dopravních prostor 

 

Komunikace MO2p 13,5/6,5/30 

Hlavní dopravní prostor: 

- je složen ze dvou jízdních pruhů o šířce 2,75 m, dvou odvodňovacích proužků šířky 

0,25 m a dvou bezpečnostních odstupů 0,25 m. Tedy celkem ze 6,5 m připadajících 

pro hlavní dopravní prostor. 

Přidružený dopravní prostor: 

- je složen ze zeleného pásu 1,5 m širokého a chodníku širokého 2 m. V tomto pruhu 

bude uloženo vedení technické infrastruktury. Chodník od hlavního dopravního 

prostoru odděluje zelený pás kombinovaný s parkovacím zálivem o šířce 2 m, od 

kterého je odečten bezpečnostní odstup. Z druhé strany komunikace je rovněž 

zelený pás široký 2 m, od kterého je nutné odečíst bezpečnostní odstup. Celková 

šířka přidruženého dopravního prostoru je tedy 7 metrů. 

 

Komunikace MO2 11,5/6,5/30 

Hlavní dopravní prostor: 

- je složen ze stejných částí jako v předchozí variantě. 

Přidružený dopravní prostor: 

- je složen z chodníku širokého 1,75 m, který přiléhá k oplocení a ze zeleného pásu 

širokého 1,75 m, od kterého je nutné odečíst bezpečnostní odstup. Z druhé strany 

komunikace je zelený pás široký 2 m, od kterého je nutné odečíst bezpečnostní 

odstup. Celková šířka přidruženého dopravního prostoru je tedy 5 metrů. 
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Komunikace MO1p 11/4/30 

Hlavní dopravní prostor: 

- je složen z jednoho jízdního pruhu o šířce 3,25 m, odvodňovacích proužků šířky 

0,25 m a dvou bezpečnostních odstupů 0,25 m. Tedy celkem ze 4 m připadajících 

pro hlavní dopravní prostor. 

Přidružený dopravní prostor: 

- je složen ze zeleného pásu 1,5 m širokého a chodníku širokého 2 m. V tomto pruhu 

bude uloženo vedení technické infrastruktury. Chodník od hlavního dopravního 

prostoru odděluje zelený pás kombinovaný s parkovacím zálivem o šířce 2 m, od 

kterého je odečten bezpečnostní odstup. Z druhé strany komunikace je rovněž 

zelený pás široký 2 m, od kterého je nutné odečíst bezpečnostní odstup. 

 

6.4 Řešení technické infrastruktury 

 

Pro vedení inženýrských sítí je využita část přidruženého dopravního prostoru, kdy je 

potřeba dbát na vodorovné i svislé vzdálenosti mezi jednotlivými médií a to při souběhu i 

křížení sítí navržených v území. Tato koordinace prostorového uspořádání je navržena dle 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a respektuje veškeré 

požadavky na vedení a řazení jednotlivých sítí vzhledem k uliční čáře a ose komunikace. 

Při navrhování jsem se snažil minimalizovat počet křížení, provádět kolmá křížení a vést 

sítě rovnoběžně s osou komunikace. Vedení technické infrastruktury je jednostranné, proto 

je nutné provést pod komunikacemi protlaky, na které bude možno připojit i parcely po 

opačné straně komunikace. Umístění ploch pro protlačení není předmětem této diplomové 

práce, a proto nebylo zakresleno ve výkresové části a bude specifikováno až v detailnějším 

prováděcím plánu. Se splaškovou kanalizací není v řešeném projektu počítáno a to 

vzhledem k její neexistenci. Do budoucna je navržena tlaková kanalizace, ale dle vyjádření 

starosty je v této době realizace nereálná. V případě změny situace je potřeba dořešit její 

návrh i pro tuto zónu. Prozatím byly v této lokalitě navrženy žumpy s možností případného 

napojení na splaškovou kanalizaci a domácí čističky odpadních vod napojené na dešťovou 

kanalizaci. 

 Řez uložení jednotlivých sítí je na výkrese č. 11 a prostorové uspořádání na 

výkresech č. 9 a č. 10. 
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6.4.1 Zásobování vodou 

Pro napojení lokality na veřejný vodovod jsou zpřístupněny 3 vodovodní řády DN 80, 

které se nacházejí na severní, jižní a západní straně vzhledem k řešenému území. Úkolem 

veřejného vodovodu je zajištění nepřetržité dodávky potřebného množství kvalitní pitné 

vody pro potřebu řešené oblasti. Při návrhu vodovodní sítě byla většina zaokruhována a 

pouze dva kratší úseky jsem řešil větvením. V navrženém vodovodním řádu musí být 

zároveň zajištěn minimální provozní přetlak, který je stanoven u rodinné zástavby do dvou 

nadzemních podlaží na 0,15 MPa a u hydrantu pro odběr požární vody 0,2 MPa. Vodovod 

bude zdrojem požární vody pro rodinné domy do zastavěné plochy 200 m2, proto bylo 

navrženo vedení v polyethylenovém potrubí DN 80 s minimálním sklonem 0,3%. Při 

navrhování požárních hydrantů je potřeba dodržet zásady, že dva hydranty nemohou být od 

sebe vzdáleny více než 400 m a od objektu více než 200 m.  

 Pro výpočet potřeby pitné vody pro bytový fond bylo počítáno se zatříděním 

zástavby do kategorie bytů s koupelnou, ústředním vytápěním a centrální přípravou TUV, 

pro které je specifická potřeba vody stanovena na 280 l/osobu*den. Pro byty s vodoměrem 

se specifická potřeba snižuje o 40%. Podle počtu obyvatel byl obec zařazena do 2 

kategorie, která určuje specifickou potřebu vody pro vybavenost na 30 l/osobu*den a 

koeficient hodinové nerovnoměrnosti (kh=2,1) a denní nerovnoměrnosti (kd=1,4). 

 

Výpočet potřeby pitné vody 

Bytový fond: 

Počet osob: 76 RD * 4 os./RD = 304 osob 

Průměrná potřeba vody na den: 

 Qpb = ∑ pi * qsi = 304 os. * 280 l/os*d = 85120 l/den 

 QPb = 0,6 * Qpb = 0,6 * 85 120 = 51 072 l/den 

Občanská vybavenost: 

Průměrná potřeba vody pro obyvatelstvo: 

 Qpv = Pob * qv = 304 * 30 = 9 120 l/den 

Celková průměrná spotřeba vody: 

 Qpob = QPb + Qpv = 51 072 + 9 120 = 60 192 l/den 

Maximální denní potřeba vody: 

 Qm = Qpob * kd = 60 192 * 1,4 = 84 269 l/den 

Max. hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo: 
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ve 14 hodin: 

Qh(14) = 0,05 * Qm/3600 = 0,05 * 84 269 / 3600 = 1,17 l/s  

ve 20 hodin: 

Qh(20) = 1/24 * kh * Qm = 1/24 * 2,1 * 84 269 / 3600 = 2,05 l/s 

Celková průměrná denní potřeba vody: 

 QP = QPob = 60 192 l/den 

Celková max. denní potřeba vody: 

 Qm = Qm/24*3600 = 84 269/86400 = 0,975 l/s 

Potřeba pro vodojem: 

 Vodojem = 0,6 * Qm * 3600 * 24= 0,6 * 0,975 * 86 400 = 50 544 dm3 = 50,5 m3  

Orientační návrh profilu d: 

Pro výpočet budeme počítat s rychlostí vody 1,0 m/s 

d = (4*Q/π*v)0,5 = (4*2,05*10-3/π*1)0,5 = 0,051 m = 51 mm 

 

Orientačním výpočtem bylo zjištěno, že pro potřebu daného území by vyhovovalo potrubí 

s DN 51, kdy by bylo nutné použít nejbližší vyráběné DN. Jak již bylo uvedeno výše, 

z důvodu napojení požárních hydrantů je potřeba navýšit DN potrubí na 80. Propočet 

potřeby vody pro rodinný dům s navržením přípojek je uveden v příloze č. 2. 

 

6.4.2 Odkanalizování území  

 

V této podkapitole se budeme zabývat pouze návrhem dešťové kanalizace, protože v obci 

chybí splašková kanalizace, na kterou by se bylo možné napojit. Stávající obecní úseky 

kanalizace odvádějí splaškovou vodu do vodního toku, což není žádoucí a bylo by vhodné 

tento stav změnit. Obec bohužel nemá dostatečné finanční prostředky na výstavbu tlakové 

kanalizační sítě, proto není při navrhování lokality začleněna do projektu splašková 

kanalizace. Pokud by se změnila finanční situace a tím i dlouhodobá prognóza, pak by bylo 

potřeba dopočíst a navrhnout dimenze splaškové kanalizace, která by byla vedena 

pravděpodobně vertikální osou komunikace. 

 Pro navrhování dešťové kanalizace je potřeba rozvrhnout plochy dopravního 

prostoru na svodné úseky, kdy na jednu uliční vpusť připadá plocha 400 m2 dopravního 

prostoru. Kanalizační řády je potřeba doplnit revizními šachtami, jejichž vzdálenost na 

přímé trati bude max. 50m. 
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 Celé území bylo odkanalizováno pomoci tří stok, které odvádějí dešťovou vodu 

gravitačně do recipientu a to konkrétně do Plavarénského potoka a Rzavého potoka. 

Vhodným řešením je zároveň využívání vsakovacích schopnosti území, proto je 

doporučeno vsakování jako způsob redukce odvedených dešťových vod. 

 Podrobný návrh jednotlivých větví je vypočten v příloze č. 3. Zde je jmenovitý 

výčet všech dimenzí podle členění na větve, graficky zobrazeném na výkresu č. 9. 

 

Vzorec pro výpočet: 

Q = Ψ* S *qs [l/s] 

 

Q – průtok [l/s] 

Ψ – součinitel odtoku 

S – plocha povodí [ha] 

qs – intenzita směrodatného deště l/(s*m2) 

 

Metoda výpočtu byla závislá na intenzitě směrodatného deště uvažovaného periodicky a 

doby trvání v [l/(s*ha)], bezrozměrném součiniteli odtoku a ploše povodí určitého úseku 

stoky. 

 

Stoka A je dlouhá 796 metru a je zaústěná do Plavárenského potoka potrubím o DN 400. 

Specifikace jednotlivých větví: 

- Větev A je dlouhá 160 m. Navrženo DN 315 

- Větev B je dlouhá 62 m. Navrženo DN 160 

- Větev C je dlouhá 130 m. Navrženo DN 250 

- Větev D je dlouhá 56 m. Navrženo DN 315 

- Větev E je dlouhá 126 m. Navrženo DN 315 

- Větev F je dlouhá 142 m. Navrženo DN 250 

- Větev G je dlouhá 18 m. Navrženo DN 160 

- Větev VP je dlouhá 38 m. Navrženo DN 160 

 

Stoka B je dlouhá 268 metru a je zaústěna do Rzavého potoka potrubím o DN 250. 

Specifikace jednotlivých větví: 

- Větev A je dlouhá 13 m. Navrženo DN 160 

- Větev B je dlouhá 200 m. Navrženo DN 250 
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Stoka C je dlouhá 763 metru a je zaústěná do Plavárenského potoka potrubím o DN 400. 

Specifikace jednotlivých větví: 

- Větev A je dlouhá 70 m. Navrženo DN 315 

- Větev B je dlouhá 132 m. Navrženo DN 200 

- Větev C je dlouhá 123 m. Navrženo DN 315 

- Větev D je dlouhá 130 m. Navrženo DN 250 

- Větev E je dlouhá 99 m. Navrženo DN 250 

- Větev F je dlouhá 117 m. Navrženo DN 200 

 

6.4.3 Zásobování plynem 

 

Lokalita bude napojená ze severního, jižního a západního směru na stávající STL plynovod 

provozovaný společností RWE Distribuční služby, s.r.o. a všechny tyto možné uzly 

napojení jsou DN 63 PE. Kapacita tohoto vedení by měla být dostatečná pro zásobování 

všech zájemců. Plynofikace je provedena v celé obci a v objektech je doporučeno 

využívání zemního plynu pro vytápění. Podzemní prostorové členění je navrženo dle ČSN 

73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a horizontální vzdálenosti od 

okolních vedení jsou vzdáleny 600 mm od elektrického vedení a 500 mm od vodovodního 

řádu. Z pohledu svislého členění má plynovod krytí 800 mm. V protlacích pod 

komunikacemi je potřeba vložit plynovod do chráničky. Přípojky je nutno ukončit 

hlavními uzávěry plynu, které budou vybaveny armaturou na redukci plynu ze 

středotlakého vedení na nízkotlaké. Přípojka má být vedena kolmo k veřejnému řádu a ve 

spádu 0,5 % do plynovodu, v případě spádování k jinému hlavnímu uzávěru musí být 

doplněn odvodňovací armaturou. Pro každé parcelní číslo se zřizuje samostatná přípojka, 

jejíž minimální rozměr je DN 32.  

 

Výpočet potřeby plynu počítá s využitím zemního plynu na vytápění, přípravu TUV a 

vaření. Pro výpočet potřeby plynu je použit vzorec: 

 

Qp = Σ qsi * Pi * ki, kde: 

 

Qp – specifická potřeba plynu 

qsi – potřeba plynu za příslušný časový interval 
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Pi – počet účelových jednotek 

ki – koeficient současnosti daného účelu spotřeby 

 

Vzorec pro výpočet koeficientu současnosti pro daný účel spotřeby: 

- vaření a příprava TUV 

( )16ln

1
1

+
=

P
k  

- vytápění 

( )16ln

1
2

+
=

P
k  

 

Celkovou roční potřebu plynu vypočteme součtem roční potřeby připadající na bytový 

fond a roční potřeby připadající pro občanskou vybavenost. 

 

Qr = Qrb + Qrv, kde: 

 

 Qr – celková roční potřeba [m3/rok] 

Qrb – celková roční potřeba plynu pro bytový fond [m3/rok] 

Qrv – celková roční potřeba plynu pro občanskou vybavenost [m3/rok] 

 

Dosazením do vzorců vyšla maximální hodinová potřeba: 

Qhmax,o = Qh1 + Qh2 + Qh3 = 178,69 m3/h 

Dosazením do vzorců vyšla celková roční potřeba: 

Qrmax,o = Qr1 + Qr2 + Qr3 = 266 000 m3/rok 

  

6.4.4 Zásobování elektrickou energií 

 

Pro řešené území byla v novém územním plánu navržena trafostanice, která má pokrýt 

spotřebu elektrické energie. Nově vzniklá trafostanice má mít kapacitu 250 kVA, což je na 

hranici s odhadovanou spotřebou energie v území, ale tento fakt je usměrněn napojením 

území i na druhou stávající trafostanici umístěnou nedaleko jihovýchodního rohu lokality. 

Návrh byl proveden pro stupeň elektrifikace bytu B2, který by měl udávat pro řešený návrh 

nejvíce zátěžující stav pro trafostanici. Výpočet má posoudit jestli navržená trafostanice 

vyhoví dle požadavku území. 
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Výpočet potřeby elektrické energie: 
 
Vzorec pro výpočet: Pb= Σ Pbi * βni , kde:  
 
 Pb.…výpočtové zatížení (kWA) 
 Pbi …specifický příkon (kW*bj -1 ) 
 Σ Pbi …součet soudobých příkonů všech připojených bytů na dané vedení 

 βni …součinitel soudobosti (76 RD = 0,32) 
 
Stupeň elektrifikace bytů: B2 

 
Tab. 6 Specifická potřeba elektrické energie 

Stupeň 
elektrif. bytu 

Specif. Příkon Pbi 

[kW/bj] 
Spec. příkon vč. obč. vybav. Pbi 

[kW/bj] 

B1 11 10,10 
 

Výpočet: 
 

Pb= Σ Pbi * βni = 76 * 10,10 * 0,32 = 245,63 kVA 
 

Podle propočtu navržená trafostanice vyhoví potřebám daného návrhu. Území bude 

zásobováno elektrickou energií pomocí podzemního vedení NN 0,4 kV a návrh je řešen 

okružním systémem. Minimální krytí elektrického vedení je 0,35 m. 

 

6.4.5 Sdělovací sítě 

 

Řešená lokalita je napojená na sdělovací kabely v místě stávající příčné, průběžné 

komunikace. Poskytovatelem telekomunikací je O2 Telefónica, a.s. a území je pokryto 

signálem všech mobilních operátorů. Z dalších služeb které jsou na území poskytovány 

bych uvedl telefax, postfax, veřejná datová služba, veřejná radiokontaktní služba, služby 

euroISDN, Internet, OnLine a pronájem digitálních okruhů pro přenos dat. 

 Trasy podzemních vedení sdělovacích kabelů mohou být sdružené s jiným 

komunikačním vedením v hloubce 0,6 m a kabely pod komunikacemi je nutné ukládat do 

chrániček.  

 Z hlediska radiokomunikací skrze území vedou tři radioreléové trasy přicházející 

z Lysé hory. Žádná z nich nemá vyhlášené ochranné pásmo. 

 

6.4.6 Veřejné osvětlení 
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Osvětlení dopravního prostoru a veřejných prostranství bude provedeno pomocí stožáru 

veřejného osvětlení vysokých 4-5 metrů. Osová vzdálenost jednotlivých stožárů je 

přibližně 40 metrů a v místě křižovatek je osvětlení hustší. Z ekonomických důvodů je 

vhodné používat úsporné výbojkové svítidla a pokud možno úplně vyřadit zastaralé typy 

osvětlovacích těles. Osvětleny budou rovněž chodníky veřejných prostranství a v centrální 

zóně vesnického náměstíčka bude rovněž osvětlen výtvarný prvek.  

 

6.5 Řešení veřejných prostranství 

 

Zelené plochy zabezpečují základní biologickou funkci životního prostředí a mají vliv na 

dotváření uličních prostorů a veřejných prostranství. Mají rovněž hluboký kompoziční a 

psychický význam pro vytvoření příjemného prostředí s funkcí regenerace a odpočinku. 

Dopravní prostor byl navržen s co možná nejmenšími plošnými požadavky, proto musí být 

i alej podél komunikací řešená velmi pečlivě a konzultována s odborníky v oblasti výsadby 

rostlin. U řešení alejí podél komunikací jsem vybral výsadbovou dřevinu Acer platanoides 

globosum, který se jevil jako nejvhodnější pro danou problematiku. Důležité je dodržet 

podmínky nezasahování do rozhledových trojúhelníků a zároveň nedopustit aby kořenový 

bal prorůstal do vedení technické infrastruktury. Proti tomuto negativnímu jevu je případně 

možné použít kořenové zábrany. Vybraná dřevina pro aleje musí mít kmínek do 0,15 m a 

korunu od 2 metru výšky nad terénem. Kořenový bal může mít max. průměr 4 m. 

V plochách veřejných prostranství je již možné vysadit různorodou vegetaci dřevin a keřů, 

aby vhodně doplňovala kompoziční prvky v daném území. Bližší specifikace zeleně není 

předmětem řešení v diplomové práci a vzhledem ke zkušenostem z praxe bych návrhem 

zeleně pověřil zahradního architekta. 

 Veřejné prostranství v jádru území plní funkci shromažďovací plochy, která je 

koncipována nesymetricky a dispozičně členěna liniovou komunikací širokou 12 m 

s nášlapnou vrstvou tvořenou betonovou zámkovou dlažbou. Centrem scházení je pak 

místo ve tvaru elipsy, které se napojuje na výše zmíněnou liniovou komunikaci 

procházející celým veřejným prostranstvím. Povrch plochy vymezený dělenou elipsou je 

mlatový. Na okrajích tohoto veřejného prostranství je provedená výsadba, okolí kolem 

křovin je upraveno mulčovací kůrou a na volných zelených plochách vysazeno několik 

dekoračních dřevin. Rovněž je zde umístěna houpačka pro děti. 
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 Hlavní dětské hřiště se nachází v jižní části veřejného prostranství vedeného podél 

západní hranice řešeného území. To je vybaveno rozličnými prvky dětských hřišť a 

v případě náhlé změny počasí i pergolou. Veškeré plochy kolem prvku dětských hřišť jsou 

upraveny písečnou dopadovou plochou, mající zabránit možným úrazům či odřeninám. Pro 

maminky je tato plocha doplněna lavičkami a samozřejmě nechybí ani lampy veřejného 

osvětlení. 

 V severní ploše veřejného prostranství nacházejícího se podél západní hranice 

řešeného území vznikla část sloužící starším dětem, mládeži a dospělým. V této ploše je 

navrženo multifunkční hřiště a dva stoly pro stolní tenis. Daná plocha splňuje rovněž 

požadavek územního plánu a tím je navržení pěší trasy propojující severovýchodní roh 

území s můstkem vedoucím skrze Plavárenský potok, s cílem napojení pěší dopravy z této 

zóny do centra obce. 

 

6.6 Nakládání s odpady 

 

Z pohledu nakládání s odpady bylo potřeba řešit veškeré komunikace tak, aby umožňovaly 

průjezd vozidla pro svoz komunálního odpadu. V celé lokalitě jsou pouze rodinné domy, u 

kterých je při návrhu předpokládáno, že budou mít své domovní kontejnery umístěny 

přímo na vlastním pozemku (np. jako součást oplocení pozemku). Tyto kontejnery se pak 

mohou umístit do přidruženého uličního prostoru jen v den svozu odpadu. Pro třídění 

odpadu jsou na různých místech v obci umístěny kontejnery pro sběr tříděného odpadu. 

 

6.7 Požární ochrana 

 

Komunikační sít v řešeném území je navržená tak, aby v ní byl umožněn průjezd vozidla 

hasičského záchranného sboru. Minimální šířka komunikace navržené v území je 3,5 m, 

což odpovídá požadavku. Zdrojem požární vody je místní veřejný vodovod DN80, na který 

jsou napojeny 4 požární hydranty v max. vzájemné vzdálenosti do 400 m. 
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7. Stručné ekonomické zhodnocení 

 

Jedná se o orientační propočet nákladů na realizaci navrženého rozsahu a vybavení 

veřejných uličních prostor a prostranství včetně dopravní a technické infrastruktury. Při 

vypracování bylo čerpáno ze sborníku na internetu [19]. Cena byla rovněž stanovena 

odborným odhadem z dostupných cenových podkladů, již realizovaných stavebních 

objektů obdobného charakteru. Cena pozemku se dle starosty obce pohybuje v rozmezí 

800 až 1200 Kč/m2. Propočet je vyhotoven pro každou část etapizace a následně 

vyhodnocen jako komplexní projekt. Podrobnější propočet je v příloze č. 6. 

Tab. 7 Propočet nákladů 

Součet nákladů na provedení všech etap 

Etapa I 

Komunikace  6 057 588 Kč 
Inženýrské sítě 12 170 060 Kč 

Veřejná zeleň 1 037 148 Kč 

Celkem 19 264 796 Kč 

Etapa II 

Komunikace 6 739 996 Kč 

Inženýrské sítě 11 284 650 Kč 

Veřejná zeleň 1 257 590 Kč 

Celkem 19 282 236 Kč 

Etapa III 

Komunikace 3 522 390 Kč 
Inženýrské sítě 5 692 960 Kč 
Veřejná zeleň 374 074 Kč 

Celkem 9 589 424 Kč 

Všechny etapy 

Komunikace 16 319 974 Kč 
Inženýrské sítě 29 147 670 Kč 
Veřejná zeleň 2 668 812 Kč 

Celkem 48 136 456 Kč 
 

Součet parcelních ploch u jednotlivých etap: 

Etapa I – 31 464 m2  

Etapa II – 37 512 m2 

Etapa III – 11 918 m2 
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Celkem – 80 894 m2 

 

Celkovou cenu je potřeba brát velmi orientačně a od skutečné ceny se může lišit i 

v rozsahu 30%. Propočtem jsem dospěl k závěru, že cena na provedení navrženého rozsahu 

se pohybuje okolo 48 136 456 Kč. Prodejem všech stavebních parcel za 1000 Kč/m2 by se 

dosáhlo výnosu 80 894 000 Kč. Zisk tedy činí 32 757 544 Kč. 

 

8. Popis řešení vzorového rodinného domu 

 

Jedním z doplňkových cílů mé diplomové práce bylo navržení vnitřního dispozičního 

členění vzorového rodinného domu s vestavěnou plochou pro sezónní ubytování. Pro tento 

objekt sem vybral jednu z parcel o rozloze 1300 m2.  

 Při navrhováni je potřeba se řídit platnou legislativou, jmenovitě zejména 

stavebním zákonem (zákon č 183/2006 Sb.) a jeho prováděcími vyhláškami (np. vyhláška 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou 

se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území). 

 Navrženým objektem je nepodsklepený, nízkopodlažní rodinný dům, který má 

1.NP a podkroví. Z urbanisticko-architektonického pohledu je objekt koncipován tak, aby 

vhodně zapadal do rovinaté plochy řešeného území. Střecha objektu je polovalbová se 

sklonem 35° a na jižní a severní straně jsou umístěny tři vikýře. Fasáda objektu je tvořena 

silikátovou omítkou (barevný odstín dle požadavku majitele) a v místě vstupu do objektu 

je obložena obkladem s cihelnou komínovou vazbou. Sokl je vysoký 300 mm a překrývá 

tepelnou izolaci a hydroizolaci. Celková zastavěná plocha objektu je 185,21 m2 a plocha 

odstavných stání a příjezdů 160 m2. Parkování je částečně zajištěno carportem a částečně 

vydlážděnou plochou z betonové zámkové dlažby. Součástí oplocení pozemku je navržen 

zděný a zastřešený prostor pro domovní kontejner a hlavní uzávěr plynu. Přilehlý terén je 

mírně svažitý a kromě zemních prácí nebude nutné zasahovat do stávajícího reliéfu.  

 První nadzemní podlaží je určeno hlavně pro bydlení rodiny majitele a pro přístup 

ke schodišti propojujícímu 1. NP s podkrovím. V podkroví jsou navrženy čtyři pokoje 

sloužící k ubytování hostů a každý z nich má své vlastní hygienické zařízení. Dalším 

pokojem v podkroví je společenská místnost s balkónem situována západním směrem.  

 Půdorys 1. NP je dispozičně rozčleněn na tyto místnosti: zádveří (11,23 m2), 

technické místnosti (12,25 m2), chodby se schodišťovým prostorem (16,48 m2), kuchyně 
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(12,26 m2), místnosti pro domácí práce (8,51 m2), obývacího pokoje se stolováním (30,99 

m2), chodby (12,73 m2), dětského pokoje (18,10 m2), ložnice (15,69 m2) a koupelny s WC 

(6,8 m2). Podkroví je dispozičně rozděleno na 4 pokoje pro ubytování a plošně jsou 

navrženy na schodiště s chodbou zpřístupňující ubytovací pokoje (22,09 m2) a jednotlivé 

pokoje, kdy každý z nich je přístupny přes vlastní chodbu, ze které vedou posuvné dveře 

do koupelny vybavené i záchodovou mísou. Pokoj I má celkovou plochu i s vedlejšími 

místnostmi 26,98 m2, pokoj II má tuto plochu 29,29 m2, pokoj III 27,18 m2 a pokoj IV 

27,06 m2. V dispozici tohoto podlaží je rovněž společenská místnost o ploše 19,19 m2, ze 

které je přístupný balkón o plošném rozměru 6,75 m2. 

 Připojení objektu na inženýrské sítě bude vedeno východním směrem přípojkami 

vedoucími kolmo k hlavnímu dopravnímu prostoru. Jmenovitě bude objekt potřeba napojit 

na vodovodní řád, plynovod, dešťovou kanalizaci, sdělovací kabely a elektrické vedení 

nízkého napětí. 

 Samotným situováním objektu v podhorské oblasti jsem se rozhodl, že použiji 

stavební materiály s nízkým součinitelem prostupu tepla tak, aby objekt odpovídal 

požadavkům nízkoenergetických domů a co možná nejvíce se blížil vlastnostmi k 

pasivnímu domu. Nízkoenergetickým domům odpovídá objekt s potřebou tepla na 

vytápění v rozmezí 15 až 50 kWh/(m2a). Obvodový stěnový systém objektu je navržen 

v provedení z Porothermu 44 ECO + profi DRYFIX. Vnitřní příčná nosná stěna je 

z cihelných bloků Porotherm 30 AKU P+D a příčky z Porothermu 11,5 AKU. Dovětek 

AKU za číselným označením cihly určuje, že se jedná o cihly mající vylepšenou zvukovou 

neprůzvučnost. Jelikož se jedná o objekt s částečnou funkcí ubytování, je vhodné oddělit 

plochy bydlení od ploch ubytování těmito cihelnými bloky. Pro dosažení lepších výsledků 

v oblasti tepelné úspory je v objektu navrženo podlahové vytápění, které má o polovinu 

nižší nároky na teplotu média než vytápění pomocí radiátorových topných těles. V objektu 

je navržen komín, na který je možné napojit plynový kotel, ale pokud bychom výpočtem 

dospěli k závěru, že i v zimním období bude dostatečné vytápění tepelným čerpadlem, pak 

by bylo vhodné zvážit použití plynového kotle. Tepelné čerpadlo je vhodné kombinovat 

s fotovoltaickými panely, ale jejich použití by bylo nutné konzultovat s odborníky v oblasti 

využívání solární energie. Pokud by použití tohoto obnovitelného zdroje energie bylo 

efektivní a rentabilní, pak bych se přiklonil k jeho využití. 
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9. Závěr 

 

Hlavním úkolem této diplomové práce bylo vytvoření urbanistického návrhu, který by 

vhodně rozčlenil územním plánem vymezenou zónu Z1 na základní funkční složky 

osídlení. V průběhu zpracování dané problematiky bylo dosaženo různých poznatků, které 

vedly k bližší specifikaci limit a požadavků kladených územím. Problematika se zabývala 

tvorbou urbanistického subcentra a návrhem uličních prostor tak, aby veškeré prvky 

v území působily funkčně a komplexně.  

  Výsledkem členění území vznikla uliční síť, která položila základ pro budoucí 

urbanistickou strukturu. Tyto ulice prostorově vymezily hranice mezi veřejným a 

soukromým prostorem, a zároveň vymezily plochy pro navržení technické infrastruktury a 

veřejné zeleně. Toto uspořádání navázalo na okolní členní místních komunikací a vhodně 

doplňuje okolní zástavbu. Dalším prováděcím krokem bylo rozčlenění volných ploch mezi 

komunikacemi na veřejná prostranství a stavební pozemky, které svým návrhem musely 

reflektovat situování vzhledem ke světovým stranám a podle toho vymezit plochy vhodné 

pro výstavbu rodinných domů. Nedílnou součástí bylo rovněž navržení dispozičního řešení 

vzorového rodinného domu s vestavěným prostorem pro sezónní ubytování a vytvoření 

propočtu nákladů na uskutečnění navrženého rozsahu, který obsahuje dopravní 

infrastrukturu, technickou infrastrukturu a veřejnou zeleň. 

 Výsledná územní studie představuje jednu z možných variant řešení zadané 

problematiky v daném území. Při navrhování jsem se snažil přistupovat k řešení 

problematiky obezřetně a účelně. Komplexně jsem vyhodnocoval limity a regulativy, čímž 

jsem dospěl většinou k řešení, které odpovídalo požadavkům nového územního plánu obce 

Pržno. U konečné navržené varianty jsem nedodržel minimální plošný rozměr jednotlivých 

parcel, který byl stanoven na 1300 m2. Důvod nerespektování tohoto regulativu byl založen 

na úspornějším a vhodnějším členění dané lokality, která je nyní greenfieldem (zelenou 

loukou). Další rozpor v územním plánu a zásadách urbanismu je dán pevným stanovením 

stavební čáry, kdy by bylo vhodné lépe přizpůsobit tuto směrnici pro objekty nacházející se 

na severní straně od komunikace s osou ve směru východ-západ. Územní plán navrhoval 

umístit do plochy o rozloze 12,41 ha 82 parcel o ploše 1300 m2. Dle mého názoru se tento 

počet  do daného území nedá zakomponovat již vzhledem k tomu, že řešená lokalita nemá 

12,41 ha jak uvádí ÚP, ale dle opakovaného měření 11,28 ha. Dosazením uváděných 82 
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parcel do vzorce ve kterém se počítá s celkovou plochou zóny 11,28 ha zjistíme, že na 

veřejná prostranství a uliční síť by zbyla plocha pouze 6200 m2, což je potřeba pouze na 

veřejná prostranství. Na dopravní a technickou infrastrukturu by již nezbyl prostor. 

 Můj návrh počítá s 76 parcelami, kdy 44 z nich má plošný rozměr 800 m2 a zbylých 

32 parcel má plošný rozměr 1300 m2.  Dle propočtu nákladu bylo vypočteno, že na 

provedení navrženého řešení bude potřeba 48 136 456 Kč. Je pouze a jen na majitelích 

pozemků patřících do rozvojové plochy Z1, jak naloží s jejich majetkem. Obec na 

odkoupení nemá dostatečné finance a koordinace prací v nynější situaci, kdy řešenou 

lokalitu vlastní několik subjektů, je další limitou a komplikací, která může vyústit v různé 

spory. Nejideálnějším řešením by bylo odkoupení území jedním developerem, nebo 

maximálně třemi (pro etapizaci) a následovná výstavba. Pro zvýšení zisků by bylo 

pravděpodobně nejideálnější provést kromě realizace řešeného obsahu i realizaci 

samotných rodinných domů, čímž by bylo možné vydělat jak dražším prodejem parcel tak 

výstavbou objektů. 

 Po dokončení veškerých prací mohu říci, že dle mého názoru byly splněny 

požadavky uvedené v zadání diplomové práce a požadavky na zpracování diplomové práce 

dle interních předpisů K222 a směrnice děkanky č. 7/2011. 
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Příloha č. 1 

 

Fotodokumentace současného stavu 



 
 

Severní pohled 

 

 

Východní pohled – průběžná stávající komunikace  

 



 
 

Pohled jihozápadní – směrem na CMP „Náš Svět“ 

 

 

 

 

Jižní pohled 

  

 



 
 

Jižní komunikace napojující území – ve výstavbě 

 

 

 

 

Západní pohled – průběžná stávající komunikace 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Výpočet potřeby pitné vody pro 1 RD 



 
 

Výpočet potřeby pitné vody pro 1 RD 

 

Maximální hodinová potřeba pro RD propočtem z předchozího výpočtu: 

2,05 l/s / 76 RD = 0,027 l/s na RD 

 

Spotřeba vody pro RD je počítána dle vyhlášky 120/2011 Sb.. V domě je uvažováno 

s celkem 4 osobami. Jedná se o jednogenerační dům. 

Počet osob: 4 

Směrné číslo roční potřeby: 35 m3 

Roční potřeba: počet osob * směrné číslo = 4 * 35 = 140 m3/rok 

Průměrná denní potřeba:  roční potřeba : 365 = 140 : 365 = 0,384 m3/den 

Maximální denní potřeba: průměrná denní potřeba * 1,5 = 0,384 * 1,5 = 0,576 m3/den 

Maximální hodinová potřeba: (max. denní potřeba * 1,8) / 12 = (0,576 * 1,8) / 12 = 0,0864 

m3/hod = 0,024 l/s 

DN přípojek: d = (4*Q/π*v)0,5 = (4*0,027*10-3/π*1)0,5 = 0,0059 m = 5,9 mm 

 

Návrh přípojky vody k RD: PE DN 32 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

Výpočet dimenzí dešťové kanalizace 



 
 

 

Návrh deštové kanalizace 

      Q = Ψ*S*qs qs= 128 l/s*ha 

     

         Stoka A - Větev A - 160m 

 

Stoka A - Větev B - 62m 

Název: Ψ S (m) Součin 

 

Název: Ψ S (m) Součin 

Pl. Střech: 0,9 2548 29,35296 

 

Pl. Střech: 0,9 588 6,77376 

Kom. (asf.): 0,8 960 9,8304 

 

Kom. (asf.): 0,8 462 4,73088 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 116 1,18784 

 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 19,5 0,19968 

Kom. (dlaž.): 0,6 320 2,4576 

 

Kom. (dlaž.): 0,6 154 1,18272 

Pl. parkování: 0,6 48 0,36864 

 

Pl. parkování: 0,6 0 0 

Propust. pl.: 0,25 764 2,4448 

 

Propust. pl.: 0,25 288,5 0,9232 

 

Celkem (l/s): 45,64224 

  

Celkem (l/s): 13,81024 

Návrh: A+B+C+VP 83,84864 DN 315 

 

Návrh: B 13,81024 DN 160 

         Stoka A - Větev C - 130m 

 

Stoka A - Větev D - 56m 

Název: Ψ S (m) Součin 

 

Název: Ψ S (m) Součin 

Pl. Střech: 0,9 432 4,97664 

 

Pl. Střech: 0,9 288 3,31776 

Kom. (asf.): 0,8 392 4,01408 

 

Kom. (asf.): 0,8 450 4,608 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 33 0,33792 

 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 22 0,22528 

Kom. (dlaž.): 0,6 224 1,72032 

 

Kom. (dlaž.): 0,6 131,25 1,008 

Pl. parkování: 0,6 16 0,12288 

 

Pl. parkování: 0,6 16 0,12288 

Propust. pl.: 0,25 583 1,8656 

 

Propust. pl.: 0,25 281,25 0,9 

 

Celkem (l/s): 13,03744 

  

Celkem (l/s): 10,18192 

Návrh: C+VP 24,39616 DN 250 

 

Návrh: D+E+F 66,70544 DN 315 

         Stoka A - Větev E - 126m 

 

Stoka A - Větev F - 142m 

Název: Ψ S (m) Součin 

 

Název: Ψ S (m) Součin 

Pl. Střech: 0,9 0 0 

 

Pl. Střech: 0,9 2328 26,81856 

Kom. (asf.): 0,8 690 7,0656 

 

Kom. (asf.): 0,8 930 9,5232 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 0 0 

 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 127 1,30048 

Kom. (dlaž.): 0,6 201,25 1,5456 

 

Kom. (dlaž.): 0,6 310 2,3808 

Pl. parkování: 0,6 0 0 

 

Pl. parkování: 0,6 48 0,36864 

Propust. pl.: 0,25 431,25 1,38 

 

Propust. pl.: 0,25 725,5 2,3216 

 

Celkem (l/s): 9,9912 

  

Celkem (l/s): 42,71328 

Návrh: D+E+F 23,80144 DN 315 

 

Návrh: E 42,71328 DN 250 

         Stoka A - Větev G - 18m 

 

Stoka A - Větev VP - 38m 

Název: Ψ S (m) Součin 

 

Název: Ψ S (m) Součin 

Pl. Střech: 0,9 588 6,77376 

 

Pl. Střech: 0,9 0 0 

Kom. (asf.): 0,8 462 4,73088 

 

Kom. (asf.): 0,8 0 0 



 
 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 19,5 0,19968 

 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 0 0 

Kom. (dlaž.): 0,6 154 1,18272 

 

Kom. (dlaž.): 0,6 854 6,55872 

Pl. parkování: 0,6 0 0 

 

Pl. parkování: 0,6 0 0 

Propust. pl.: 0,25 288,5 0,9232 

 

Propust. pl.: 0,25 1500 4,8 

 

Celkem (l/s): 13,81024 

  

Celkem (l/s): 11,35872 

Návrh: F 13,81024 DN 160 

 

Návrh: VP 11,35872 DN 160 

         Stoka A - Zaústění do Plavárenského p. - 64m 

 

Stoka B - Větev A - 13m 

Název: Ψ S (m) Součin 

 

Název: Ψ S (m) Součin 

Pl. Střech: 0,9 0 0 

 

Pl. Střech: 0,9 0 0 

Kom. (asf.): 0,8 0 0 

 

Kom. (asf.): 0,8 282 2,88768 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 0 0 

 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 0 0 

Kom. (dlaž.): 0,6 90 0,6912 

 

Kom. (dlaž.): 0,6 82,25 0,63168 

Pl. parkování: 0,6 0 0 

 

Pl. parkování: 0,6 0 0 

Propust. pl.: 0,25 60 0,192 

 

Propust. pl.: 0,25 176,25 0,564 

 

Celkem (l/s): 0,8832 

  

Celkem (l/s): 4,08336 

Návrh: Stoka A 160,5453 DN 400 

 

Návrh: A+B 4,08336 DN 160 

         Stoka B - Větev B - 200m 

 

Stoka B - Zaústění do Rzavého p. - 55m 

Název: Ψ S (m) Součin 

 

Název: Ψ S (m) Součin 

Pl. Střech: 0,9 1008 11,61216 

 

Pl. Střech: 0,9 0 0 

Kom. (asf.): 0,8 1440 14,7456 

 

Kom. (asf.): 0,8 270 2,7648 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 50,4 0,516096 

 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 0 0 

Kom. (dlaž.): 0,6 420 3,2256 

 

Kom. (dlaž.): 0,6 0 0 

Pl. parkování: 0,6 32 0,24576 

 

Pl. parkování: 0,6 0 0 

Propust. pl.: 0,25 817,6 2,61632 

 

Propust. pl.: 0,25 180 0,576 

 

Celkem (l/s): 32,96154 

  

Celkem (l/s): 3,3408 

Návrh: A+B 36,30234 DN 250 

 

Návrh: Stoka B 40,3857 DN 250 

         Stoka C - Větev A - 70m 

 

Stoka C - Větev B - 132m 

Název: Ψ S (m) Součin 

 

Název: Ψ S (m) Součin 

Pl. Střech: 0,9 1960 22,5792 

 

Pl. Střech: 0,9 0 0 

Kom. (asf.): 0,8 876 8,97024 

 

Kom. (asf.): 0,8 1240 12,6976 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 87 0,89088 

 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 0 0 

Kom. (dlaž.): 0,6 292 2,24256 

 

Kom. (dlaž.): 0,6 350 2,688 

Pl. parkování: 0,6 32 0,24576 

 

Pl. parkování: 0,6 0 0 

Propust. pl.: 0,25 684 2,1888 

 

Propust. pl.: 0,25 750 2,4 

 

Celkem (l/s): 37,11744 

  

Celkem (l/s): 17,7856 

Návrh: A+B 54,90304 DN 315 

 

Návrh: B 17,7856 DN 200 

 

 

 



 
 

Stoka C - Větev C - 123m Stoka C - Větev D - 130m 

Název: Ψ S (m) Součin 

 

Název: Ψ S (m) Součin 

Pl. Střech: 0,9 432 4,97664 

 

Pl. Střech: 0,9 2184 25,15968 

Kom. (asf.): 0,8 420 4,3008 

 

Kom. (asf.): 0,8 870 8,9088 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 33 0,33792 

 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 116 1,18784 

Kom. (dlaž.): 0,6 220 1,6896 

 

Kom. (dlaž.): 0,6 290 2,2272 

Pl. parkování: 0,6 16 0,12288 

 

Pl. parkování: 0,6 48 0,36864 

Propust. pl.: 0,25 556 1,7792 

 

Propust. pl.: 0,25 634 2,0288 

 

Celkem (l/s): 13,20704 

  

Celkem (l/s): 39,88096 

Návrh: C+D+E+F 84,3776 DN 315 

 

Návrh: D 39,88096 DN 250 

        

 

        

Stoka C - Větev E - 99m 

 

Stoka C - Větev F - 117m 

Název: Ψ S (m) Součin 

 

Název: Ψ S (m) Součin 

Pl. Střech: 0,9 288 3,31776 

 

Pl. Střech: 0,9 864 9,95328 

Kom. (asf.): 0,8 298 3,05152 

 

Kom. (asf.): 0,8 840 8,6016 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 22 0,22528 

 

Příjezdy 

(asf.): 0,8 43 0,44032 

Kom. (dlaž.): 0,6 170 1,3056 

 

Kom. (dlaž.): 0,6 245 1,8816 

Pl. parkování: 0,6 16 0,12288 

 

Pl. parkování: 0,6 32 0,24576 

Propust. pl.: 0,25 430 1,376 

 

Propust. pl.: 0,25 240 0,768 

 

Celkem (l/s): 9,39904 

  

Celkem (l/s): 21,89056 

Návrh: E+F 31,2896 DN 250 

 

Návrh: F 21,89056 DN 200 

         Stoka C - Zaústění do Plavárenského p. - 92m 

     Název: Ψ S (m) Součin 

     Pl. Střech: 0,9 0 0 

 

Legenda: 

   Kom. (asf.): 0,8 432 4,42368 

     Příjezdy 

(asf.): 0,8 0 0 

 

Ψ - součinitel odtoku dle charakteru povrchů 

Kom. (dlaž.): 0,6 108 0,82944 

 

S (m) - odvodňovaná plocha (dosazení v ha) 

Pl. parkování: 0,6 0 0 

 

qs - intenzita směrodatného deště (l/s*ha) 

Propust. pl.: 0,25 216 0,6912 

     

 

Celkem (l/s): 5,94432 

     Návrh: Stoka C 145,225 DN 400 

      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

 

Výpočet potřeby plynu 



 
 

Výpočet potřeby plynu 

 

Vzorec pro výpočet: Qp = Σ qsi * Pi [m
3/h] 

 

 qsi - specifická hodnota potřeby energetického plynu 

 Pi - počet účelových jednotek 

 ki - koeficient současnosti daného účelu spotřeby 

 

1) Hodinová potřeba zemního plynu pro rodinné domy: 

 

 Vaření: 

 Qh1 = qhl * P1 * k1 = 1,2 * 76 * 0,2212 = 20,17 m3/h 

 k1 = 1 / ℓn(P+16) = 1/ ℓn(76+16) = 0,2212 

 Příprava TUV: 

 Qh2 = qh2 * P2 * k1 = 2,1 * 76 * 0,2212 = 35,30 m3/h 

 k1 = 0,2212 

 Topení: 

 Qh3 = qh3 * P3 * k2 = 2,5 * 76 * 0,649 = 123,22 m3/h 

 k2 = 1/P0,1 = 1/760,1 = 0,649 

 

 Celková maximální hodinová potřeba pro řešené území: 

 Qhmax,o = Qh1 + Qh2 + Qh3 = 178,69 m3/h 

 

2) Roční potřeba zemního plynu pro rodinné domy: 

 

 Vaření: 

 Qr1 = qrl * P1 = 150 * 76 = 11 400 m3/rok 

 Příprava TUV: 

 Qr2 = qr2 * P1 = 350 * 76 = 26 600 m3/rok 

 Topení: 

 Qr3 = qr3 * P1 = 3000 * 76 = 228 000 m3/rok 

 

 Celková roční potřeba pro řešené území: 

 Qrmax,o = Qr1 + Qr2 + Qr3 = 266 000 m3/rok 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5  

 

Orientační propočet 



 
 

 

Etapa I 

Komunikace 

Položka 
Počet 
MJ MJ 

Cena za 
MJ 

Celkem 
Kč 

Vozovky netuhé (asfaltový povrch) 3900 m2 1 176 4586400 

Parkování dlážděné (zámková dlažba) 112 m2 1 283 143696 

Chodníky dlážděné (zámková dlažba) 1432 m2 916 1311712 
Chodníky nedlážděné (mlatová 
plocha) 30 m2 526 15780 

Celkem: 6057588 

Inženýrské sítě 

Položka 
Počet 
MJ MJ 

Cena za 
MJ 

Celkem 
Kč 

Vodovod PE DN 80 630 bm 2 940 1852200 
Kanalizace dešťová - DN 160 0 bm 6 800 0 
Kanalizace dešťová - DN 200 251 bm 7 600 1907600 

Kanalizace dešťová - DN 250 230 bm 8 600 1978000 
Kanalizace dešťová - DN 315 271 bm 9 250 2506750 
Kanalizace dešťová - DN 400 92 bm 10 450 961400 
Šachty 19 ks 44 400 843600 
Plynovod PE DN 63 630 bm 1 051 662130 

Vedení el. energie - NN 630 bm 718 452340 
Sdělovací kabely 630 bm 208 131040 
Veřejné osvětlení - sloup do 5 m s 
ved. 25 ks 35000 875000 

Celkem: 12170060 

Veřejná zeleň 

Položka 
Počet 
MJ MJ 

Cena za 
MJ 

Celkem 
Kč 

Příprava půdy pro úpravy 3300 m2 44 145200 

Založení trávníku lučního - práce 3300 m2 15 49500 

Založení trávníku parkového - práce 0 m2 24 0 

Trávní směs 3300 m2 105 346500 
Výsadba stromů - práce 24 ks 2760 66240 
Výsadba stromů - dřevina 24 ks 2917 70008 
Výsadba keřů do výšky 50 cm 100 ks 57 5700 
Výsadba keřů výšky 40 - 60 cm 100 ks 50 5000 



 
 

Lavička 8 ks 5000 40000 
Odpadkový koš 5 ks 2000 10000 
Stojan na kola 2 ks 8000 16000 
Vybavení dětských hřišt       200000 

Dopadová plocha písek 250 m2 332 83000 

Celkem: 1037148 

Celkem za etapu I: 19264796 

Etapa II 

Komunikace 

Položka 
Počet 
MJ MJ 

Cena za 
MJ 

Celkem 
Kč 

Vozovky netuhé (asfaltový povrch) 4140 m2 1 176 4868640 

Parkování dlážděné (zámková dlažba) 128 m2 1 283 164224 

Chodníky dlážděné (zámková dlažba) 1812 m2 916 1659792 
Chodníky nedlážděné (mlatová 
plocha) 90 m2 526 47340 

Celkem: 6739996 

Inženýrské sítě 

Položka 
Počet 
MJ MJ 

Cena za 
MJ 

Celkem 
Kč 

Vodovod PE DN 80 490 bm 2 940 1440600 
Kanalizace dešťová - DN 160 31 bm 6 800 210800 
Kanalizace dešťová - DN 200 0 bm 7 600 0 
Kanalizace dešťová - DN 250 379 bm 8 600 3259400 
Kanalizace dešťová - DN 315 286 bm 9 250 2645500 
Kanalizace dešťová - DN 400 66 bm 10 450 689700 
Šachty 19 ks 44 400 843600 
Plynovod PE DN 63 650 bm 1 051 683150 
Vedení el. energie - NN 650 bm 718 466700 
Sdělovací kabely 650 bm 208 135200 
Veřejné osvětlení - sloup do 5 m s 
ved. 26 ks 35000 910000 

Celkem: 11284650 

Veřejná zeleň 

Položka 
Počet 
MJ MJ 

Cena za 
MJ 

Celkem 
Kč 

Příprava půdy pro úpravy 4500 m2 44 198000 



 
 

Založení trávníku lučního - práce 4500 m2 15 67500 

Založení trávníku parkového - práce 0 m2 24 0 

Trávní směs 4500 m2 105 472500 
Výsadba stromů - práce 30 ks 2760 82800 
Výsadba stromů - dřevina 30 ks 2917 87510 
Výsadba keřů do výšky 50 cm 40 ks 57 2280 
Výsadba keřů výšky 40 - 60 cm 40 ks 50 2000 
Lavička 5 ks 5000 25000 
Odpadkový koš 2 ks 2000 4000 
Stojan na kola 2 ks 8000 16000 
Sportovní vybavení       300000 

Dopadová plocha písek 0 m2 332 0 

Celkem: 1257590 

Celkem za etapu II: 19282236 

Etapa III 

Komunikace 

Položka 
Počet 
MJ MJ 

Cena za 
MJ 

Celkem 
Kč 

Vozovky netuhé (asfaltový povrch) 1588 m2 1 176 1867488 

Parkování dlážděné (zámková dlažba) 64 m2 1 283 82112 

Chodníky dlážděné (zámková dlažba) 1450 m2 916 1328200 
Chodníky nedlážděné (mlatová 
plocha) 465 m2 526 244590 

Celkem: 3522390 

Inženýrské sítě 

Položka 
Počet 
MJ MJ 

Cena za 
MJ 

Celkem 
Kč 

Vodovod PE DN 80 560 bm 2 940 1646400 
Kanalizace dešťová - DN 160 99 bm 6 800 673200 
Kanalizace dešťová - DN 200 186 bm 7 600 1413600 
Kanalizace dešťová - DN 250 0 bm 8 600 0 
Kanalizace dešťová - DN 315 0 bm 9 250 0 
Kanalizace dešťová - DN 400 0 bm 10 450 0 
Šachty 7 ks 44 400 310800 
Plynovod PE DN 63 480 bm 1 051 504480 
Vedení el. energie - NN 480 bm 718 344640 
Sdělovací kabely 480 bm 208 99840 



 
 

Veřejné osvětlení - sloup do 5 m s 
ved. 20 ks 35000 700000 

Celkem: 5692960 

Veřejná zeleň 

Položka 
Počet 
MJ MJ 

Cena za 
MJ 

Celkem 
Kč 

Příprava půdy pro úpravy 222 m2 44 9768 

Založení trávníku lučního - práce 0 m2 15 0 

Založení trávníku parkového - práce 222 m2 24 5328 

Trávní směs 222 m2 105 23310 
Výsadba stromů - práce 26 ks 2760 71760 
Výsadba stromů - dřevina 26 ks 2917 75842 
Výsadba keřů do výšky 50 cm 38 ks 57 2166 
Výsadba keřů výšky 40 - 60 cm 38 ks 50 1900 
Lavička 10 ks 5000 50000 
Odpadkový koš 3 ks 2000 6000 
Stojan na kola 1 ks 8000 8000 
Vybavení dětských hřišt       20000 

Výtvarný prvek       100000 

Celkem: 374074 

Celkem za etapu I: 9589424 
 


