
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského stavitelství 

 

 

 

 

Studie nového využití bývalého pivovaru v Hukvaldech 

 

Study of a New Utilization of the Ex-Brewery in Hukvaldy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:        Bc. Jan Štajger 

Vedoucí bakalářské práce:      Ing. Pavel Sýkora 

 

Ostrava 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením Ing. Pavla Sýkory, a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

V Ostravě ..................................    ................................................. 

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 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3). 

·  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 mě 

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. 111/1998 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 ........................................     ................................................. 

podpis studenta 

 



ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Štajger Jan, Studie nového využití bývalého pivovaru v Hukvaldech, 

VŠB-TUO, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, Ostrava 2011 

Diplomová práce, vedoucí Ing. Pavel Sýkora 

Počet stran: 50 

 

 Cílem diplomové práce je vypracovat návrh regenerace daného území a nové 

urbanistické řešení lokality v obci Hukvaldy, ve variantním řešení formou územní studie. 

Práce obsahuje tři varianty architektonicky-urbanistického návrhu zástavby území s ohledem 

na začlenění do stávající zástavby. Výsledkem diplomové práce je výběr nejvhodnější 

varianty, její podrobné rozpracování s rozdělením na průvodní a technickou zprávu, propočet 

nákladů a ekonomické návratnosti projektu. 

 

 

THE ANNOTATION OF THE DIPLOMA THESIS 

 

Štajger Jan, Study of a New Utilization of the Ex-Brewery in Hukvaldy 

VŠB-TUO, Faculty of Building, Departement of Civil Engineering, Ostrava 2011 

Diploma’s Thesis, tutor Ing. Pavel Sýkora 

Number of pages: 50 

 

The aim of the thesis is to develop a proposal for the regeneration of the area and new 

solutions to urban locations Hukvaldy with different solutions in the form of territorial 

studies. The work contains three variants of urban-architectural design of buildings with 

regard to the integration into existing buildings. The result of the thesis is to choose the best 

solution, the detailed elaboration of the division and the accompanying technical report, the 

calculation of costs and economic returns of the project. 

 

 

 

 



OBSAH DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

1. Úvod……………………………………………………………………………………... 1 

2. Vymezení pojmů a teoretických zásad…………………………………………………... 2 

2.1 Základní pojmy…………………………………………………………………. 4 

2.2 Limity využití území……………………………………………………………. 4 

3. Rekapitulace základních poznatků o řešeném území…………………………………….. 6 

3.1 Charakteristika obce…………………………………………………………….. 6 

3.2 Historie………………………………………………………………………….. 6 

3.3 Širší vztahy……………………………………………………………………… 8 

3.4 Přírodní podmínky…………………………………………………………….... 8 

3.5 Zařazení a regulativy vyplývající z územního plánu obce……………………… 9 

3.6 Občanská vybavenost…………………………………………………………… 9 

3.7 Zásobování energiemi…………………………………………………………. 11 

 3.7.1 Zásobování vodou…………………………………………………………... 11 

3.7.2 Odkanalizování……………………………………………………..... 11 

3.7.3 Zásobování elektrickou energií……………………………………..... 11 

3.7.4 Zásobování plynem a teplem………………………………………… 12 

3.7.5 Spoje………………………………………………………………..... 12 

3.8 ÚSES…………………………………………………………………………... 12 

3.9 Dopravní infrastruktura………………………………………………………... 13 

3.9.1 Seznam komunikací pro motorová vozidla…………………….......... 13 

3.9.2 Místní účelové komunikace………………………………………….. 13 

3.9.3 Komunikace pro pěší………………………………………………… 13 

3.9.4 Cykloturistické trasy…………………………………………………. 14 

3.9.5 Statická doprava……………………………………………………… 14 

3.9.6 Železniční doprava…………………………………………………… 14 

3.9.7 Hromadná doprava osob……………………………………………... 14 

3.10 Kulturní nemovité památky…………………………………………………... 15 

3.11 Vymezení území…………………………………………………………….... 15 

4. Urbanistické návrhy území…........................................................................................... 17 

4.1 Urbanistická varianta A………………………………………………………... 17 

4.2 Urbanistická varianta B………………………………………………………... 17 

4.3 Urbanistická varianta C………………………………………………………... 18 



4.4 Odůvodnění rozhodnutí………………………………………………………... 20 

4.5 Dopravní řešení zvolené varianty…………………………………………….... 20 

4.6 Technická infrastruktura zvolené varianty…………………………………….. 21 

4.7 Návrh zeleně a městského mobiliáře…………………………………………... 22 

5. Průvodní zpráva………………….……………………………………………………… 23 

5.1. Charakteristika území a stavebního pozemku…………………………………. 23 

5.1.1 Poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce…………………. 23 

5.1.2 Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci………………………... 23 

5.1.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací……………... 23 

5.1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů…………………………... 23 

5.1.5 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu…………………………………………………………………... 23 

5.1.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 

zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a  

poddolovaných území………………………………………………………….. 24 

5.1.7 Poloha vůči záplavovému území……………………………………….... 24 

5.1.8 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí.... 24 

5.1.9 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové 

trasy……………………………………………………………………………. 25 

5.1.10 Zajištění vody a energií po dobu výstavby……………………………... 25 

5.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání………………………………. 25 

5.2.1 Účel užívání stavby……………………………………………………… 25 

5.2.2 Trvalá nebo dočasná stavba……………………………………………... 25 

5.2.3 Novostavba nebo změna dokončené stavby…………………………...... 25 

5.2.4 Etapizace výstavby…………………………………………………….... 25 

5.3. Orientační údaje stavby……………………………………………………...... 25 

5.3.1 Základní údaje o kapacitě stavby……………………………………….. 26 

5.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové 

vody………………………………………………………………………….... 28 

5.3.3 Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii)…………………... 28 

5.3.4 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod……………….. 28 

5.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 

komunikační sítě………………………………………………………………. 28 

5.3.6 Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné  



komunikační sítě………………………………………………………………. 28 

5.3.7 Předpokládané zahájení výstavby……………………………………….. 28 

5.3.8 Předpokládaná lhůta výstavby…………………………………………... 28 

6. Souhrnná technická zpráva…………………………………………………………….... 29 

6.1. Popis stavby …………………………………………………………………... 29 

6.1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku……………………………….. 29 

6.1.2 Zhodnocení staveniště…………………………………………………... 29 

6.1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení……….... 29 

6.1.4 Zásady technického řešení………………………………………………. 29 

6. 1.5 Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných 

obecných požadavků na výstavbu……………………………………………... 30 

6.1.6 U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry     

stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí……………………………………... 30 

6.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby………………………………….... 31 

6.2.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické          

a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku………………………….... 31 

6.2.2 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených 

výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami  

nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo 

památkových zónách, a s uvedením způsobu jejich ochrany………………….. 31 

6.2.3 Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,      

požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených               

k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory 

dočasné nebo trvalé............................................................................................. 31 

6.2.4 Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek  

koordinace výstavby………………………………………………………….... 31 

6.2.5 Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho 

vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na 

venkovní a sadové úpravy……………………………………………………... 32 

6.3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii…….... 32 

6.3.1 Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu………….. 32 

6.3.2 Předpokládané kapacity provozu a výroby………………………………. 32 



6.3.3 Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s  

materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a 

pomocných provozů……………………………………………………………. 32 

6.3.4 Návrh řešení dopravy v klidu…………………………………………….. 33 

6.3.5 Odhad potřeby materiálů, surovin………………………………………... 33 

6.3.6 Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití řešení likvidace splaškových     

a dešťových vod…………………………………………………….…………... 33 

6.3.7 Odhad potřeby vody a energií pro výrobu…………………………........... 34 

6.3.8 Řešení ochrany ovzduší…………………………………………………... 34 

6.3.9 Řešení ochrany proti hluku……………………………………………….. 34 

6.3.10 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob…………….. 34 

6.4. Zásady zajištění požární ochrany stavby…………………………………….... 34 

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného  

stavebního řešení a způsobu využití stavby: 

1. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

2. řešení evakuace osob a zvířat, 

3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek, 

4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, 

5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, 

6. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují  

požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva. 

6.5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání………………………. 35 

6.6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace…………………………………………………………………………… 35 

6.7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů…………. 35 

6.7.1 Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na       

životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo       

minimalizaci negativních účinků………………………………………………. 35 

6.7.2 Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných  

pramenů………………………………………………………………………… 35 

6.7.3 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru  

realizované stavby……………………………………………………………… 35 

6.8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí…... 36 

6.8.1 Povodně…………………………………………………………………... 36 



6.8.2 Sesuvy půdy…………………………………………………………….... 36 

6.8.3 Poddolování…………………………………………………………......... 36 

6.8.4 Seizmicita……………………………………………………………….... 36 

6.8.5 Radon…………………………………………………………………....... 36 

6.8.6 Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru  

stavby………………………………………………………………………….... 36 

6.9. Civilní ochrana………………………………………………………………... 36 

6.9.1 Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k 

ochraně obyvatelstva…………………………………………………………… 36 

6.9.2 Řešení zásad prevence závažných havárií………………………………... 36 

6.9.3 Zóny havarijního plánování……………………………………………..... 36 

7. Orientační propočet nákladů na výstavbu navržené varianty.............................................. 37 

7.1 Výstavba a rekonstrukce budov…………………………………………………. 37 

7.2 Pozemní komunikace……………………………………………………………. 37 

7.3 Bourací práce……………………………………………………………………. 38 

7.4 Zásobování vodou……………………………………………………………….. 38 

7.5 Odkanalizování………………………………………………………………….. 38 

7.6 Zásobování el. energií a plynem………………………………………………… 39 

7.7 Veřejné osvětlení a zeleň………………………………………………………... 39 

7.8 Městský mobiliář………………………………………………………………... 39 

7.9 Celkové náklady projektu……………………………………………………….. 40 

8. Řešení ekonomické proveditelnosti projektu…………………………..…………………. 41 

8.1 Náklady na stavbu projektu………………...……………………………….…... 41 

8.2 Výpočet komerční hodnoty projektu……………...…………………………….. 41 

8.3 Výpočet nákladů projektu.………………………………………………………. 42 

8.4 Zvažované dotace pro projekt…………………………………………………… 43 

8.5 Zhodnocení ekonomické proveditelnosti projektu………………………………. 43 

9. Závěr .……………………………………………………………………………….......... 44 

10. Seznam použité literatury……………………………………………………………….. 45 

11. .Seznam obrázků................................................................................................................ 47 

12. Seznam tabulek ................................................................................................................. 48 

13. Seznam příloh ...............................................................................................................… 49 

14. Seznam výkresové části .................................................................................................... 50 

 



SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ  

 

ČSN    Česká státní norma 

DN    Diameter nominal - Dimenze 

NP    Nadzemní podlaží 

VVN    Nadzemní podlaží 

VN    Vysoké napětí 

NN    Nízké napětí   

VTL    Vysokotlaký plynovod 

NTL    Nízkotlak 

STL    Středotlak 

TR    Transformační stanice 

ÚP    Územní plán 

SO ORP   Správní obvod obce s rozšířenou působností 

OOV    Ostravský oblastní vodovod 

ČOV    Čistička odpadních vod 

TU    Telefonní ústředna 

UTO    Uzlový telefonní obvod 

MHD    Městská hromadná doprava 

S-JTSK   Souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

OP    Ochranné pásmo 

ÚSES    Územní systém ekologické stability 

SV    Severovýchod 

JV    Jihovýchod 

TUV    Teplá užitková voda 

ČSAD    Česká autobusová doprava 

MT    Klimatická oblast 

ZTP    Osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

 

 



Diplomová práce 
 

1 
 

1. Úvod 

 

 Cílem diplomové práce je návrh regenerace území a nové urbanistické řešení lokality 

v obci Hukvaldy vymezené územím bývalého panského pivovaru a to v návaznosti na územní 

plán obce a její potřeby. Území bylo třeba důkladně prozkoumat a posbírat všechny potřebné 

informace, co se týče územního plánu, stávajícího stavu, i potřeb obce. Zadavatelem této 

práce byla obec Hukvaldy. 

 Diplomovou práci jsem vyhotovil ve třech variantách, v nichž se řeší co nejlepší 

využití území vzhledem k potřebám obce, stávajícímu stavu, ekonomickému hledisku i 

majetkovým vztahům v řešeném území. Všechny varianty vycházejí z platného územního 

plánu, stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich kapacitě do budoucna. V první variantě 

navrhuji areál využít jako turisticko-rekreační zónu s využitím agroturistiky, s přihlédnutím 

na blízký turistický cíl a to hrad Hukvaldy. Druhá varianta řeší areál jako sportovně relaxační, 

s tenisovým kurtem, krytou halou a hřištěm pro děti a mládež. Poslední varianta je řešena 

podrobněji a navrhuje komplexní využití území jako nového náměstí a centra obce Hukvaldy. 

Je zde navrženo několik polyfunkčních domů a bytových jednotek spolu s parkem a 

odpočinkovou zónou. Všechny návrhy zohledňují využití kulturně nemovité památky budovy 

bývalé sýpky, která je jedním z posledních pozůstatků bývalého panského pivovaru. 

 Na základě získaných poznatků a podkladů o řešeném území jsem vypracoval 

diplomovou práci rozdělenou na tři části. V první části jsou řešena teoretická východiska 

využitá v dalších částech práce. Druhá část se pak zabývá samotným návrhem a řešením dané 

lokality a poslední část řeší ekonomickou stránku návrhu, tedy celkový propočet nákladů 

plánované varianty. 

 Návrhy jsou provedeny tak, aby plně využily řešenou lokalitu, podpořily místní 

ekonomiku a byly celkově přínosem pro celou obec a okolí. Taktéž je kladen důraz na 

urbanisticko-architektonické začlenění variant do okolní zástavby s ohledem na životní 

prostředí. 
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2. Vymezení pojmů a teoretických zásad 

  

2.1 Základní pojmy 

- Územní plánování  

je soustavná činnost pro usměrnění (řízení) vývoje (uspořádání) v určitém území. 

 Územní plánování má specifické znaky: 

− dlouhodobost, 

− velký rozsah řešeného území a počtu obyvatel, 

− týká se četných zájmových skupin, jejichž zájmy má koordinovat, 

− ovlivňuje kvalitu života a životní prostředí, 

− je permanentní činností, většinou je cyklicky obnovováno, 

− základní úkoly určuje v ČR zákon. 

Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 

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

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

civilizačních hodnot. Spolu se strategickým plánováním tvoří plánování prostorové. 

Z hlediska teorie a praxe používá územní plánování metody urbanismu a dalších 

vědních oborů souvisejících. Využívá běžně výsledky empirické, má teoretickou a praktickou 

stránku. [11] 

- Územní plán 

 je projekt záměru, jak uspořádat území v budoucích letech. Konkrétně obsahuje 

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

Podle povahy těchto ploch pro ně ještě určuje prostorové parametry, např. výškové zónování 

zástavby či prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje řešení podzemních i nadzemních sítí a 

objektů. [11] 
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- Funkční využití ploch 

 je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy odlišné svým 

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

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

technického vybavení atd. Kromě funkčního, tj. účelového využití plochy lze použít ještě 

členění plochy podle fyzikálně-technických parametrů, např. podle intenzity (hustoty) 

zástavby, hustoty osídlení atd. [11] 

- Urbanismus (latinsky urbs – město)  

obsahuje metody, postupy a činnosti vedoucí k harmonickému usměrnění lidského 

osídlení. Vychází z architektury. Využívá se při řešení zástavby měst, obcí a krajiny, často 

jako nástroj v územním plánování. Považuje se za vědní obor, který má však zvláštnost v tom, 

že některé urbanistické počiny se současně považují za umění, resp. umělecká díla, protože 

urbanismus řeší nejen problémy technické, ale i výtvarné a estetické. Má teoretickou i 

praktickou stránku. [11] 

V uvedeném pojetí je urbanismus a územní plánování nedílně propojeno, avšak oba 

obory si zachovávají své poslání. Diskuze, zda jeden obor je součástí druhého či naopak, jsou 

neproduktivní. Oba obory mají odlišné i společné znaky. [11] 

Odlišné znaky: 

Územní plánování 

− převážně řeší konkrétní území 

− výsledkem je dokumentace a 

následná realizace 

− není uměním, vazbou na předpisy 

není vědou, je náročným 

technickým oborem 

− je zásadně usměrněn zákony a 

předpisy 

 

 

Urbanismus 

− není zásadně závislý na zákonech a 

předpisech 

− hledá obecně platné zásady a jejich 

uplatnění 

− výsledkem je teorie nebo díl
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Společné znaky: usilují o zlepšení životního prostředí v území, vytvářejí urbanistická díla, 

výsledky jsou kolektivním dílem. 

- Koncepce (latinsky concipere – pojímat do sebe)  

znamená určení zásad řešení určitého problému dlouhodobě, na více let. Pokud se 

původní „koncepce“ mění, nešlo o koncepci. 

- Urbanizace 

znamená postupné soustřeďování obyvatel do sídel městského rázu. Je to příliv obyvatel 

z venkova do měst a koncentrace výrobních i nevýrobních funkcí do měst. Např. na území ČR 

žilo v polovině 19. stol. 5% obyvatelstva ve městech, ale v polovině 20. stol přes 35% a tento 

trend dále pokračuje. Scestím urbanizace je nadměrná, organizačně a technicky nezvládnutelná 

koncentrace obyvatel s vytvářením obřích měst – megalopolí, provázená vznikem chatrčí-brlohů 

(slums, favely) bez vodovodu, kanalizace, elektřiny a likvidace odpadů. Suburbanizací se někdy 

nazývá využití okolí měst. [11] 

 - Životní prostředí 

zkráceně ŽP je vše, co z okolí působí na organismus, který je subjektem životního prostředí. 

- Ekologie 

 je věda o vztazích mezi organismy a jejich prostředím. 

- Technická infrastruktura  

je souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení zpravidla nevýrobního 

charakteru, která mají umožňovat řádný provoz území včetně výrobních činností. Definice 

technické infrastruktury výčtem: vodovody, kanalizace, zásobování elektrickou energií, plynem, 

tlakem, telekomunikace a ostatní spoje včetně televizního signálu, dopravní zařízení, ochrana 

před škodlivými účinky přírody (úpravy toků a protipovodňová opatření) a lidí (odstraňování 

odpadů), péče o zeleň a čistotu prostředí. [11] 

- Ochrana přírody 

je cílevědomá činnost člověka sloužící k zachování přírody, tj jednotlivých druhů 

organismů a jejich společenstev (biocenóz) a útvarů neživé přírody, včetně vodstva. Je 

odpovídající součástí v územním plánování. 
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2.2 Limity využití území 

 Limity území omezují možnost stavebních i jiných změn v řešeném území. Stavební 

zákon zařazuje stanovení limitů území mezi základní úkoly a činnosti územního plánování. 

 Limity využití území lze rozlišovat jednak podle jejich vzniku a jednak podle způsobu 

jejich vyjádření. Podle vzniku buď vyplývající z předpisů, například některá ochranná pásma 

podle příslušných zákonů, nebo vyplývající z návrhů územně plánovací dokumentace. Podle 

způsobu vyjádření lze rozeznat tři typy limitů, z nichž dva dále uvedené jsou využívány 

v územním plánování – intervalové, příkazy a zákazy. 
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3. Rekapitulace základních poznatků o řešeném území 

 

3.1. Charakteristika obce 

 Obec Hukvaldy leží v okrese Frýdek-Místek. Zabírá prostor 2 037 hektarů, z toho orná 

půda zabírá pouze 26%. Lesy rostou asi na jedné polovině katastrálního výměru obce. Vzhledem 

ke geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem. Obec má 

1 889 obyvatel (k 8. srpnu 2008). Je to poslední obec čistě lašská na valašsko-lašském rozhraní. 

Okolí obce je kopcovitého rázu s roztroušenou zástavbou, občanská vybavenost je na 

poměrně vysokém stupni, místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod, 

kanalizace je ve stádiu návrhu.  Krajina okolo Hukvald je předhůřím Beskyd a nejzápadnější 

částí Karpat. 

 

3.2 Historie 

Vznik obce Hukvaldy se datuje do 13. století a je spojen s vybudováním hradu. Přesné 

datum jeho vzniku není známo, historické prameny však dokládají, že stavba proběhla v letech 

1257 – 1285. Samotné jméno tvrze a potažmo i obce můžeme odvodit podle prvního vlastníka 

hradu. Byl jím patrně německý hrabě Frank z Hückeswagenu, syn Arnolda z Hückeswagenu. 

Ten byl šlechticem ve službách Přemysla Otakara II. a vlastnil rozsáhlé území mezi Odrou, 

Ostravicí a Beskydami. 

 S počátkem stavby hradu začal v podhradí vznikat i dvůr se zájezdním hostincem a 

mlýnem. Postupně se rozrůstal o kamenné panské domy a dřevěná obydlí poddaných. V roce 

1567 zde byl zařízen pivovar a v provozu zůstal až do roku 1970. Hukvaldy se brzy staly 

správním střediskem rozsáhlého panství olomouckých biskupů a velkou část území 

Hückeswagenů získal biskup Bruno ze Schauenburku. Po rodu Hückeswagenů se vlastnictví 

hradu mnohokrát měnilo, až byl nakonec hrad výnosem Karla IV. věnován olomoucké církvi, 

která ho nechala opravit a rozšířit. 

 Za husitských válek se hrad i celé okolí dostalo do rukou husitů, nicméně brzy jej ztrácejí 

a v další etapě se střídá několik různých majitelů, mezi nimi například císař Zikmund či Jiří 
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z Poděbrad, který ho zanedlouho vrací zpátky olomouckému biskupství. Na konci 15. století se 

hrad stává majetkem rodu Boskoviců a přesunuje se sem vojenská moc z Ostravy. Z Hukvald je 

tak jediná vojenská pevnost v kraji a po mnoho let odolává veškerým útokům. 

 V roce 1566 byla pod hradem založena obora, měla však původně jinou polohu než dnes, 

a o rok později byl postaven pivovar, kde se pivo vařilo až do roku 1970. Kromě pivovaru zde 

byla zřízena také palírna kořalky, řeznictví a kovárna. 

Kvůli zničení hradní studny v roce 1738 nastává definitivní zlom v historii Hukvald a 

začíná pozvolný úpadek hradu. Kvůli nedostatku pitné vody se většina vrchnosti i úředníků 

přesunuje do podhradí a postupně tak vzniká obec Hukvaldy. V roce 1762 zachvátil hrad 

zničující požár a veškeré zachráněné zbytky vybavení se rozprodaly či rozkradly. V obci oproti 

tomu vyrostl biskupský zámeček a kostel sv. Maxmiliána. Do poloviny 19. století se datuje také 

vznik hřebčína a rozvíjí se řemesla, především tkalcovství. Neopomnělo se ani vzdělávání – 

nejprve se jen provizorně učilo v jednom z panských domů a později byla v roce 1816 z bývalé 

bednárny zřízená samostatná škola, kde se později narodil nejslavnější místní rodák Leoš 

Janáček. Měšťanská škola byla potom postavena až po roce 1948. O hradu se už v 19. století 

začíná psát jako o romantické zřícenině, hojně navštěvované výletníky. Z toho důvodu se zde 

započaly opravné práce, které trvají prakticky dodnes. 

 Hukvaldské panství mělo ještě další poddanské obce – Sklenov a Rychaltice. Sklenov byl 

založen koncem 13. století a své jméno získal podle sklenných hutí, které zde údajně v minulosti 

byly. V 18. století se pak rozdělil na dvě samostatné obce, dnešní Horní Sklenov a Dolní 

Sklenov. První písemná zmínka o Rychalticích pochází z konce 14. století, byly založeny 

biskupským úředníkem Bertholdem a už v roce 1506 se v historických pramenech objevují 

zmínky o vlastní obecní škole i místní faře, která byla v 18. století přebudována na barokní 

stavbu. Až roku 1960 se, do té doby samostatná, obec stala součástí Sklenova. 

 

 

 

 

 

          Obr. 1 – znak obce 
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3.3 Širší vztahy 

 Obec Hukvaldy se nachází v severozápadní části republiky nedaleko hlavního tahu 

z Frýdku-Místku na Příbor. Obec se dělí na čtyři části, konkrétně to jsou: Dolní Sklenov, Horní 

Sklenov, Hukvaldy a Rychaltice. Obec je významným a hojně vyhledávaným turistickým cílem.  

 Do obce Hukvaldy vede silnice první třídy II/486 ze směru Brušperk směrem do 

Kopřivnice, navazující sjezdem na čtyřproudovou silnici první třídy I/48 ze směru Frýdek-

Místek na Příbor. Další síť dopravní infrastruktury již tvoří okresní silnice, kde za zmínku stojí 

silnice ve směru na Kozlovice. 

 V obci se nachází zastávka dálkové dopravy ČSAD patřící pod správní celek statutárního 

města Frýdek-Místek. 

 

  

 

 

 

 

Obr. 2 – mapa polohy obce 

 

3.4 Přírodní podmínky 

 Oblast se nenachází v extrémních lokalitách a to ať pro srážky nebo sněhové oblasti. 

Klima je mírné, v letním období suché až mírně suché, v zimním období pak počet ledových dnů 

dosahuje 30 – 40. Průměrný počet jasných dnů se pohybuje od 40 do 60. Zařazení do tabulek 

klimatických oblastí je MT 9 a MT 10, bližší informace pak jsou v příloze č. 3. 
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3.5 Zařazení a regulativy vyplývající z ÚP 

 Plocha řešeného území se nachází v zóně obytně-obslužné a z části v zóně rozptýleného 

bydlení. Oblast zároveň spadá do chráněné jádrové oblasti obce Hukvaldy, s nemovitou kulturní 

památkou budovy sýpky v areálu bývalého panského pivovaru. Zóna obytně-obslužná spojuje 

dvě zóny regulativů v jednu. 

Jako první se budeme věnovat zóně obytné. Zde se preferují nízkopodlažní rodinné a 

bytové domy a funkce doplňující bydlení, jako je zeleň, technická a občanská vybavenost. Dále 

drobné stavby doplňující funkci bydlení, např. drobné stavby pro podnikatelskou činnost. 

Uvedené stavby musí splňovat požadavky platných předpisů, zejména pak hygienických a 

požárních. Při provádění stavebních změn musí být vyhrazeny místa pro odstavení motorových 

vozidel. Připouští se zde pouze chov drobného zvířectva pro samozásobení. Nepřipouští se 

převod jakýchkoliv objektů na rekreační ani stavba nových objektů pro individuální rekreaci 

formou rekreačních domků ani zahrádkářských chat. 

Druhá zóna zahrnuje monofunkční území areálů občanské vybavenosti, bez možnosti 

integrace s jinou funkcí s výjimkou služebních bytů. V souladu s potřebami obce může zahrnovat 

stavby pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, spoje, nevýrobní služby, maloobchod a 

veřejné stravování, dočasné ubytování, tělesnou výchovu, stavby pro správu a řízení a stavby pro 

požární bezpečnost. Nedílnou součástí musí být zeleň v rozsahu odpovídajícímu estetickým a 

hygienickým potřebám. Odstavné plochy pro automobily se musí zřizovat v rámci jednotlivých 

areálů v kapacitě odpovídající předpokládanému stupni automobilizace. 

Mírně zasahující do území je další zóna – zóna rozptýleného bydlení, v níž musí být 

jednotlivé záměry individuálně projednány s dotčenými orgány v rámci územního řízení. 

Připouští se převod stávajících objektů bydlení na rekreační chalupy, nepřipouští se převod 

ostatních objektů na rekreační ani výstavba nových objektů individuální rekreace formou 

rekreačních domků ani rekreačních a zahrádkářských chat. 

 

3.6 Občanská vybavenost 

 Nejbližší území řešené lokality je poměrně dobře pokryto občanskou vybaveností. 

V dosahu 150 m je zastávka MHD, pošta a další vybavenost, protože řešené území se nachází 

prakticky v centru obce. 
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Školství 

V Hukvaldech jsou dvě mateřské a jedna základní škola. Kapacity vyhoví i budoucím 

potřebám, jelikož klesá počet narozených dětí a zvyšuje se počet seniorů v regionu. 

 Zdravotnictví 

Ordinace obvodních lékařů se nacházejí v Rychalticích. 

 Sociální služby 

Zvýšenou pozornost je třeba vzhledem k stárnutí populace věnovat sociální péči. 

Hukvaldy spolupracují s okolními obcemi a snaží se zajistit plné služby stárnoucím občanům. 

Domov pro seniory se nachází v blízké obci Brušperk. Pro sociálně méně přizpůsobivé skupiny 

obyvatel nemají Hukvaldy žádné zařízení a ani se vzhledem k počtu obyvatel a velikosti obce o 

žádném projektu neuvažuje. V obci je nově rekonstruovaný obecní úřad a budova české pošty. 

 Hřbitovy 

Nacházejí se v Hukvaldech a Rychalticích, v návrhu nového ÚP se pak plánuje jejich 

rozšiřování. 

 Kultura 

Kulturní zařízení svou kapacitou vyhovují potřebám trvale bydlících obyvatel, myšleno je 

i na turistiku. Nachází se zde Galerie Hukvaldy, informační a kulturní centrum obce, muzeum 

cínu, památník Leoše Janáčka a v neposlední řadě také známá zřícenina hradu Hukvaldy. Dalším 

vhodným objektem pro kulturu by pak mohl být areál chátrajícího dvoru a pivovaru. 

 Sport  

V rámci veřejné zelně byla realizována drobná hřiště pro volejbal i malé děti, o sportovní 

činnost se v obci stará tělovýchovná jednota Sokol Hukvaldy-Sklenov, která vede i provoz 

tenisového kurtu. Pro další návrh územního plánu se počítá s rozšířením ploch pro sportovní 

vyžití, protože trend aktivního odpočinku stále roste. 

Komerční občanská vybavenost 

Patří zde hlavně smíšené zboží obchodního řetězce Jednota a pekárna frgálů, dále pak 

restaurace a penziony (např. Hotel Hukvaldy), obec také disponuje vlastním minipivovarem s 
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restaurací. Ke komerční občanské vybavenosti patří rovněž placené parkoviště, které zajišťuje 

důležitou parkovací plochu pro návštěvníky hradu. 

 

3.7 Zásobování energiemi 

3.7.1 Zásobování vodou 

 V Hukvaldech je vybudovaný vodovod ve správě SmVaK Ostrava a.s.. Je součástí 

skupinového vodovodu Hukvaldy – Sklenov – Rychaltice – Fryčovice, který byl budován od 

roku 1946 do roku 1948. Existují zde prameniště Rybí, Kazničov, Krnalovice. Díky značné 

potřebě vody a kolísavosti místních zdrojů je vodovod napojený na Ostravský oblastní vodovod 

(OOV). Hlavním zdrojem Dolního Sklenova je již zmiňovaný OOV který má DN 500 a je 

přepojený na DN 125. Horní Sklenov využívá místních zdrojů, a když je zapotřebí, dočerpává 

s OOV. Také Rychaltice mají jako hlavní zdroj pitné vody OOV. 

 Hukvaldy využívají rozsáhlé jímací území Rybí. Je tvořeno sedmi podzemními a dvěma 

povrchovými odběry vody o celkové vydatnosti 3,4 l/s. Voda je dopravována do obce hlavním 

řadem tloušťky DN 100 a dále rozváděna DN 80 do spotřebišť, existují zde dva vodojemy, horní 

a dolní. Celkový nárok na zdroj vody pro vodovod Hukvaldy, Sklenov a Rychaltice je pro rok 

2005  Qm= 4,15l/s, taktéž se musí započítat Fryčovice. 

3.7.2 Odkanalizování 

 Kanalizační soustava v obci Hukvaldy a přilehlých obcí není zatím vybudována, 

likvidace se řeší za pomocí žump a malých osobních ČOV. V územním plánu je navrženo 

vybudování splaškové kanalizace DN 300 se zavedením do mechanicko-biologické čistírny 

odpadních vod, která má být nově vybudována, nebo do společné ČOV v Brušperku. V obci jsou 

vybudovány odlehčovací stoky, které pomáhají s odtokem dešťových vod. 

3.7.3 Zásobování elektrickou energií 

 Hlavním napájecím zdrojem obce je rozvodna 110/22 kV Příbor, ze které je vyvedeno 

vedení VVN. Na toto vedení jsou napojeny distribuční trafostanice obce, ze kterých je kryta celá 

potřeba elektřiny v území. Síť NN byla rekonstruována kolem roku 1993 a částečně v roce 2005, 

kdy byla některá nadzemní vedení NN převedena pod zem. Severozápadní částí obce prochází 

vedení VVN 110 kV ozn. 617-618. V blízkosti řešeného území se nachází trafostanice Pivovar a 
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U kostela. Stávající rozvod VN 22 kV pokrývá běžnou potřebu elektrické energie. Distribuční 

trafostanice mají ještě rezervy. Nadzemní vedení NN je provedeno v dimenzi 4x70 AlFe na 

betonových sloupech, veřejné osvětlení taktéž. 

3.7.4 Zásobování plynem a teplem 

 Území Hukvald je dle ČSN 06 0210 v oblasti s výpočtovou teplotou -15 C°. Průměrná 

výška zástavby nad mořem je cca 300 m. Počet dnů s teplotou nižší než 12 C° je během roku 

220, průměrná teplota v topném období je 2,8 C°. V území není provozován žádný teplárenský 

zdroj ani soustava teplárenského zásobování teplem. V obci je několik kotelen místního 

významu. Všechny kotelny včetně většiny individuálního vytápění rodinných domků jsou na 

zemní plyn, což se příznivě odráží na životním prostředí v obci. 

 Územím obce prochází vedení VVTL plynovodu DN 500 PN 63 Příbor – Žukov včetně 

ochranného bezpečnostního pásma. Dále obcí také prochází několik vedení VTL plynovodů. 

V Rychalticích byla vybudována regulační stanice plynu o výkonu 1200 m3/h. Obec prošla 

plošnou plynofikací i výstavbou místní plynové sítě pro budoucí RD. Rozvoj plynárenství a 

obnovitelných zdrojů se příznivě projevuje na životním prostředí. 

3.7.5 Spoje 

 Hukvaldy jsou sídlem místního telefonního obvodu (MTO) organizačně začleněného do 

uzlového telefonního obvodu (UTO) Frýdek-Místek. Hlavní telefonní ústředna je umístěna na 

poště, ale v dnešní době je již zastaralá, a není hojně využívána. Vedlejší telefonní ústředny jsou 

vybudovány v Rychalticích. V obci je dobře rozšířené telefonní vedení ve správě O2 Telefonica 

a.s., dále se v obci také nachází obecní rozhlas. 

 

3.8 ÚSES  

Řešeným územím neprochází žádný z prvků ÚSES, tento se nejblíže nachází v nedaleké 

hradní oboře a to prvek plošné ochrany (o rozměru cca 1000 ha). 
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3.9 Dopravní infrastruktura 

 Dopravní síť, jak již bylo výše uvedeno, vychází z hlavního tahu Frýdek-Místek -> Příbor 

čtyřproudové silnice I/48, která v Rychalticích směrem od Příboru přechází do dvouproudové. 

Její prodloužení a napojení na budoucí plánovaný obchvat Frýdku-Místku je již v plném proudu, 

byla vystavěna náhradní komunikace, která nahradila zatím mimoúrovňové křížení s cestou č. 

II/486 směr Hukvaldy. 

3.9.1 Seznam komunikací pro motorová vozidla 

 I/48  Bělotín – Frýdek-Místek – Český Těšín – Polsko  

 II/486  Krmelín – Rychaltice – Mniší  

 III/4861 Sklenov – Kozlovice  

 III/4683 Příbor – Sklenov  

 III/48616  Rychaltice – spojka  

Silnice I/48 je součástí hlavního silničního tahu na Polsko, současně je po ní veden tah 

evropské silniční sítě s označením E-462. Zbývající silnice, procházející územím obce, náleží do 

kategorie ostatních silničních sítí. Dopravní skelet v řešeném území je rozptýlený. V severní 

části sleduje tok Ondřejnice, v jižní se dělí s ohledem na konfiguraci terénu. 

3.9.2 Místní účelové komunikace 

 Silniční síť je doplněna řadou místních komunikací, z nichž některé ve svých koncových 

úsecích přecházejí v komunikace účelové. Jde vesměs o komunikace obslužného charakteru, 

zajišťující zpřístupnění některých lokalit obce a objektů pro motorovou dopravu. Jejich šířky se 

pohybují mezi 3 až 5 metry. 

3.9.3 Komunikace pro pěší 

 Chodníky v obci se vyskytují v neucelených tazích především v horní části Hukvald a 

Rychalticích a lemují komunikace pro automobilovou dopravu. Na většině území využívají 

chodci komunikací určených pro automobilovou dopravu, což vede ke snížení bezpečnosti 

provozu a ovlivňování silniční dopravy. Pěší trasy jsou doplněny lávkami pro pěší. Značný 

pohyb pěších je v centru obce, zvláště pak v oboře a přístupech k ní. K návštěvníkům zříceniny 

hradu je nutno přičíst i zájemce o akce kulturního charakteru. 
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 Hukvaldy jsou napojeny na síť značených turistických stezek ve směru na Kopřivnici, 

Frýdek-Místek a Frenštát pod Radhoštěm. Podél průtahu silnice II/486 byl vybudován 

jednostranný chodník, nyní lemující většinu cesty z Rychaltic směrem k Hotelu Hukvaldy. 

3.9.4 Cykloturistické trasy 

 Převážná část cykloturistických tras vede podél komunikací pro motorová vozidla. V obci 

existuje několik turistických tratí napojujících se na celorepublikovou síť cyklostezek. Do 

budoucna se plánuje s jejich rozšířením a vybudováním oddělených tras pro cyklistiku a pěší 

turistiku. Mezi některé z tras řadíme např. cyklostezku č. 502 Starý Jičín – Hukvaldy, převážně 

po komunikacích třetí třídy, nebo oblíbenou cyklostezku přehrada Olešná – Hukvaldy. 

3.9.5 Statická doprava 

 Převážná většina obyvatel bydlí v rodinných domech, kde odstavují svá vozidla 

v garážích nebo na svých pozemcích. Občanská vybavenost jak veřejného tak soukromého 

sektoru má svá vlastní vyhrazená parkoviště. V centru obce je vyznačena zóna zákazu zastavení 

mimo vyhrazená parkoviště, čímž se myslí centrální sběrné parkoviště nedaleko vstupu do obory 

zříceniny hradu Hukvaldy. Při návrhu další výstavby je vždy třeba pamatovat na navržení 

parkovacích stání v dostačující kapacitě. 

3.9.6 Železniční doprava a zařízení 

 Obcí ani jejím okolím neprochází žádná železniční trať. Nejbližším železničním spojením 

je trať č. 304 (Studénka – Štramberk – Veřovice) s železniční stanicí v obci Příbor. 

3.9.7 Hromadná doprava osob 

 Je zajištěna prostřednictvím autobusů ČSAD patřících pod správní celek Frýdek-Místek. 

Po silnicích je vedeno 18 linek, z nichž ale většina zastavuje pouze v Rychalticích na silnici I/48. 

Z tohoto počtu směrem Hukvaldy vyjíždějí pouze dvě autobusové linky. Obec postrádá 

zastávkové pruhy, takže autobusy při stání tvoří překážku plynulému a bezpečnému provozu na 

pozemních komunikacích. V obci Hukvaldy se nachází dvě autobusové zastávky, zastávka 

Hukvaldy Losert a v centru zastávka Hukvaldy Hotel. 
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3.10 Kulturní nemovité památky 

 Na území obce se nachází mnoho kulturně nemovitých památek a jejich seznam je 

k dispozici pro nahlédnutí v ÚP obce. V území se také nachází plošná památková ochrana 

jádrové oblasti obce Hukvaldy, která je vymezena územním plánem obce. V řešeném území se 

nachází kulturně nemovitá památka budovy bývalého panského pivovaru. 

 Jedná se o budovu bývalé sladovny tzv. sýpky. Další budovy pivovaru již byly 

zlikvidovány, některé protiprávně. Budova sýpky se nachází ve velmi špatném stavu a je nutná 

její rekonstrukce. Tento objekt je chráněný jako doklad hospodářského podnikání vrchnosti a 

hodnotná památka stavitelského umění. Budova je cihlová, ve spodní části s klenutými stropy, ve 

vyšších patrech pak se stropy dřevenými, které jsou však, stejně jako krov, v havarijním stavu. 

Krytinu tvoří plechové pobití, které nahradilo původní pálené tašky. Budova se vyznačuje 

malými ale ve větším počtu umístěnými okny, v zadní části je postaven opěrný pilíř. 

Dokumentace o původním stavu budovy je jen velice málo, nepodařilo se mi ji nahromadit ani 

v archívu Frýdku-Místku ani v badatelně technických památek v Ostravě. Po konzultaci se 

zasvěcenými v oboru památkové péče jsem získal evidenční list, který se nachází v příloze č. 4. 

Památkáři se prosazují o zachování tvaru fasády a otvorů i sklepních klenutých konstrukcí a 

dřevěných stropů. Pro podrobnější představy o ochraně památky se musí provést historický 

průzkum, který by pak zpětně mohl ovlivnit návrhy funkčního využití této budovy a zajistit tak 

postup podle zákona. 

 

 

 

 

    Obr. 3 – fotografie sladovny z roku 1984 
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3.11 Vymezení území 

 Řešené území se nachází v centrální části obce Hukvaldy, v podhradí naproti obecního 

úřadu v ulici za kostelem. Areál se jmenuje “Bývalý panský pivovar Hukvaldy“. Hranice území 

tvoří otevřená krajina zemědělského půdního fondu, ze tří stran je pak areál obehnán drobnou 

individuální zástavbou a zahradami. Areál má rozlohu cca 1,2 ha a nachází se v nadmořské výšce 

kolem 340 m n. m.. Níže je areál fotograficky vyobrazen, více fotografií pak naleznete v příloze 

č. 5. Přesné ohraničení areálu je naznačeno ve výkrese č. 2, i s popisem katastrálního území, 

parcel a jejich majitelů. 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 4 – Severní vjezd do areálu                Obr. 5 – Východní vjezd do areálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 6 – Zadní strana sladovny        Obr. 7- Severní pohled na areál 
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4. Urbanistické návrhy řešení 

4.1 Urbanistická varianta A 

 Komplexní průzkum řešeného území a lokality v širších vztazích ukázal, jakým směrem 

by se mohl návrh tohoto území ubírat. Území má rozlohu asi 1,2 ha, jeho centrální část je 

zastavěná asfaltovým a betonovým povrchem, čímž je vyrovnaná do roviny. Stávající zpevněný 

povrch bude odstraněn a rekultivován do zpevnění svahů a zarovnání terénu. Nachází se zde 

čtyři budovy a prostory pro skladování. Jedna z budov patří Moravským vinařským závodům a 

není součástí návrhu, další dvě pak jsou pozůstatkem komunistické éry a novodobého využívání 

pivovaru. Obě tyto budovy i s budovou skladovacích prostor nejsou už dlouho využívány a jsou 

navrženy k demolici. Poslední budovou je výše zmíněná sladovna, která je památkově chráněná 

a je zapracována do návrhu. Území je pojato jako turisticko-rekreační areál s možností 

agroturistiky. Územím je navržená jednosměrná komunikace pro motorová vozidla a to směrem 

ze severního příjezdu do areálu, vyúsťující ve východním výjezdu z řešeného území. Dále pro 

motorová vozidla jsou zde obslužné komunikace pro zásobování budov, jedna z nich je vedena 

po pojízdné komunikaci pro pěší.  

V návrhu jsou zakomponovány čtyři nové budovy a rekonstruovaná budova sladovny. 

Sladovna bude sloužit díky své dispozici, která se musí kvůli památkové péči zachovat, jako 

centrum Wellness & Spa. Ve sklepeních s klenutými stropy zde budou vytvořeny nové lázně a 

ve vyšších patrech pak masážní centrum a další služby pro zákazníky. Vedle sladovny je 

umístěna budova sloužící jako restaurace. Naproti těmto budovám se nachází penzion s rančem, 

určený pro ubytování menšího počtu hostů a nabízející agroturistiku neboli vyjížďky na koních 

na hrad a do blízkého okolí. Ranč je navržen tak, aby nabízel přístup koní na blízké pole, a po 

domluvě s obecním úřadem zde byla dovolena pastva. Užitková budova ranče a jeho areál je 

oplocen se vstupy pro automobily a bránou pro koně. Poslední z budov v areálu je plocha pro 

drobné podnikání, zde se budou nacházet obchody s upomínkovými předměty, řemesla a další 

služby. Areál je doplněn malým parčíkem s kašnou a vysazenou zelení a doplněn o nezbytný 

městský mobiliář. V Severovýchodním rohu se pak nachází parkovací stání pro osobní dopravu, 

které kapacitně plně vyhovuje areálu, taktéž se zde nachází opěrná zeď, která podpírá svah. 

Budovy areálu budou navrženy ve vesnickém stylu, aby architektonicky zapadaly do 

historického jádra obce Hukvaldy a splnily tak požadavky na výstavbu a zachování rázu krajiny. 

Návrh respektuje potřeby obce a blízkého okolí a její územní plán. Rozmístění budov, cest a 

zeleně je navrženo ve výkrese č. 4. 
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4.2 Urbanistická varianta B 

Jak je již výše uvedeno, budovy areálu nebyly vyhovující, a tak je i v tomto návrhu 

plánovaná jejich demolice, opět s výjimkou budovy staré sýpky. Ta bude v tomto návrhu 

rekonstruována a přestavěna na stylovou restauraci a muzeum pilařství, jakožto dobový doklad 

hospodářského podnikání vrchnosti. Za ní se bude nacházet parkoviště. Tento návrh počítá se 

sportovně-kulturním využitím řešeného území. 

 V JZ rohu území je navržena multifunkční hala, která může být vybavena různým 

vybavením pro sportovní aktivity, podle přání investora a průzkumu potřeby obce. (např. 

badmintonem, horolezeckou stěnou, futsalem atd.) Ve východní části je navržen tenisový kurt, 

jelikož tento sport nabírá stále na oblibě a to jak u mladší, tak u starší generace. Vedle něj se 

nachází občerstvení se šatnami a malým posezením pro hráče, kousek od kurtu je umístěno 

dětské hřiště vybavené různými atrakcemi pro volný čas a zábavu. Tento návrh se opírá hlavně o 

turistický ruch, který sem přivede sportovně založené turisty, a umožní jim kvalitní sportovní 

vyžití. Zároveň budou mít možnost ubytování v nedalekém penzionu a hotelu, odkud mohou 

vyrazit na pěší či cyklistické túry na hrad a do okolí. Areál se nachází v centru obce a všechna 

občanská vybavenost obce je tedy na dosah. 

Stávající zpevněný povrch bude odstraněn a rekultivován do zpevnění svahů a zarovnání 

terénu. Příjezdové komunikace budou po lehké rekonstrukci dostačující, s přihlédnutím k jejich 

šířce však bude zaveden částečně jednosměrný provoz na navržených silnicích v areálu i mimo 

něj. Silnice jsou pak doplněny dostačujícím množstvím komunikací pro pěší ze zámkové dlažby 

o šířce 2 m, aby byl splněn bezpečnostní odstup od silnice. V areálu bude vysázena okrasná 

vzrostlá zeleň a zabudován městský mobiliář. Tento návrh řeší území komplexně v rámci 

regionu s návazností na turistickou oblast obce. Budovy budou navrženy tak, aby nenarušovaly 

svým vzhledem ráz obce, a zapadly do historického jádra. Zvláštní zřetel je třeba mít při 

výstavbě dražší a nákladnější kryté haly, aby ani ta neměnila ráz krajiny. Celkový návrh je 

k nahlédnutí na výkrese č. 5, přiložené výkresové dokumentace. 
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4.3 Urbanistická varianta C 

 Poslední návrh se opírá o absenci městského centra jako takového, a tak vytváří malé 

náměstí se svou vlastní dominantou. Tak jako v předchozích návrzích budou všechny budovy 

areálu odstraněny a terén bude zarovnán a to i za pomoci zbytků z rozebraného zpevněného 

povrchu nacházejícího se na velké ploše území. Ponechána bude opět památkově chráněná 

sýpka, která zaujme důležitou pozici celého návrhu jako galerie (muzeum) a možné sídlo nové 

radnice, či informačního centra. Tímto se vytvoří dominanta náměstí. Celé dvě strany řešeného 

území, západní a jižní, budou tvořeny blokem polyfunkčních budov, které obsáhnou velkou část 

občanské vybavenosti od nových prodejních ploch, přes administrativu, kanceláře, ateliéry, 

služby, drobná řemesla až po složku bydlení. Klín v navrženém bloku budov bude zastávat 

pouze složku bydlení s překrásným výhledem na okolní krajinu. Velká část náměstí bude nově 

vydlážděna a to tak, aby umožňovala vjezd vozidel, a tvořila, spolu s chodníkem vedeným za 

budovami, dopravní obsluhu pro zmíněné služby a kanceláře. 

Za sladovnou, která bude celá zrekonstruována, se bude nacházet odpočinková zóna se 

zelení a umístěným altánem. Na druhé straně náměstí jsou navrženy dvě parkovací a odstavné 

plochy pro osobní dopravu, které počítají i s vyhrazeným místem pro osoby zdravotně nebo 

tělesně postižené. U parkovací plochy se taktéž nachází opěrná zeď, která brání zhroucení terénu 

nad ní, část odstavných ploch je také určena pro kontejnery na komunální či tříděný odpad. 

Středem náměstí prochází jediná dopravní komunikace, která má jednosměrný provoz, a na 

kterou z jedné strany navazuje dlažba, a na druhé straně pak malý parčík s okrasnou vzrostlou 

zelení, fontánou uprostřed a sítí chodníku pro relaxaci a odpočinek.  

Stávající zpevněný povrch bude, jak již bylo zmíněno, rozebrán a rekultivován do 

zpevnění svahů a zarovnání terénu, obzvláště pak v jižní části území, která je svažitého 

charakteru. Zde za budovami náměstí se bude nacházet odpočinková zóna pro nové obyvatele 

navržených bytů, bude zde osazena okrasná zeleň i městský mobiliář. Příjezdové komunikace 

budou po lehké rekonstrukci dostačující, se zavedením jednosměrného provozu. V celém areálu 

bude platit snížená rychlost na 30 km/h. Celé náměstí pak bude doplněno o nezbytný městský 

mobiliář a pouliční osvětlení a jeho atmosféru bude dokreslovat stará hasičská zbrojnice v JV 

koutu areálu. V realizaci tohoto návrhu se počítá s odkoupením a využitím jedné parcely na 

okraji řešeného území, která je zatím vedena jako zahrada. Podrobné rozmístění navržených 

budov je vyobrazeno na výkrese č. 6. 
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4.4 Odůvodnění rozhodnutí 

Po podrobném rozboru všech návrhu a důkladném průzkumu lokality jsem provedl 

orientační průzkum potřeb obce a všeobecného trendu v sektoru bydlení, sportu a služeb, který 

mi naznačil, jaká z variant by byla v současné době nejvýhodnější. Také jsem konzultoval 

s památkáři a domluvil se s nimi na využití bývalé sladovny a celého areálu. Nakonec zvítězila 

varianta poslední, a sice návrh nového náměstí a centra obce. Hned z několika důvodů je tato 

varianta nejlepší, obec Hukvaldy má sice velkou dominantu - jednu z největších zřícenin hradu u 

nás, ale samotné obci chybí její historické jádro a centrum, kde by se koncentrovala občanská 

vybavenost. Podle průzkumu lokality jsou také žádány prostory k bydlení a pronájem prostor pro 

drobné podnikání. A právě tento problém je v návrhu řešen. Perspektivu tohoto návrhu vidím 

hlavně v jeho návratnosti; když se projektu ujme spolehlivý developer nebo investor, tak i přes 

velké počáteční náklady a pracnost dosáhne pozdějšího zisku a navýšení svých investic. Navíc se 

dá využít dotací z Evropské unie, České republiky a kraje na zavedení infrastruktury, revitalizaci 

území a rekonstrukci chráněné kulturní památky. Realizací nového náměstí se značně oživí 

ekonomika a turistický ruch v celé oblasti Hukvald. Vybral jsem si tedy variantu C a ta je dále 

v diplomové práci řešena detailně podle zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a 

stavebním řádu, dle přílohy č. 4, vyhlášky č. 503/2006 Sb. O podrobnější úpravě územního 

řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

 

4.5 Dopravní řešení zvolené varianty 

Silniční komunikace 

V řešeném území jsou navržené dvě komunikace pro automobilovou dopravu s omezenou 

rychlostí 30 km/h, první komunikace typu MO1 5/30 spojuje severní příjezd s východním 

výjezdem s území je jednosměrného provozu šířky 5 m, se směrnicovým obloukem o poloměru 

R 30 m. Tato komunikace se po průtahu řešeným územím napojuje na hlavní cestu s omezením 

stůj, dej přednost v jízdě. Rozhledové trojúhelníky jsou zde navrženy dle normy ČSN 73 6102 

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, a to o velikosti 55 m na obě strany. 

Zaoblené hrany komunikací v území mají poloměry 4,5 a 22 m. Další komunikace vycházející 

z výše zmíněné dopravně obsluhuje parkovací obslužnou plochy v SV části území, je typu MO2 

6,5/30 šířky 6 m.  
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Komunikace pro pěší 

V území se nachází síť komunikací pro pěší složená ze štěrkových komunikací v parku a 

zámecké dlažby použité v dalších místech území. Komunikace pro pěší jsou šířky 2 m, a to kvůli 

bezpečnostnímu odstupu od cesty. 

 Navrhované území rovněž obsahuje velkou plochu složenou z velkoprostorové dlažby, 

která umožňuje vjezd zásobování a dopravní obsluze polyfunkčních domů, k tomuto účelu je 

navržená i komunikace pro pěší vedoucí za zadní stranou polyfunkčních budov. 

Odstavné plochy 

 V řešeném území se nachází dvě větší odstavné plochy navržené dle normy ČSN 73 6056 

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, a to podélná stání rozměrů 5,75 m x 2,5 m, a 

příčná stání rozměrů 2,5 m x 5 m. Rovněž jsou navržena stání pro osoby se zhoršenou schopností 

pohybu a orientace o rozměrech 3,5 m x 5 m. Parkovací plochy jsou navrženy v počtu 60 míst, 

z toho dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. v platném znění jsou při počtu 41 – 61 míst pro osoby 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace určena tři parkovací stání. 

 Detailnější náhled na navržení dopravní situace najdete ve výkrese č. 7. 

 

4.6 Technická infrastruktura zvolené varianty 

 Návrh technické infrastruktury vychází z již stávajících přípojek a z vedení, která 

prochází nedaleko hranic řešeného území. Níže popsaná je jen koncepce zásobování; orientační 

výpočty potřeby vody, odkanalizování, plynu a dalších naleznete v přílohách diplomové práce, 

kde také naleznete výkres přesněji popisující vedení technické infrastruktury – Výkres č. 8. 

Zásobování vodou 

Území je zásobováno vodou pomocí navrženého řádu DN 100 PVC vedoucího z JV části 

území, kde se napojuje na zkapacitněný obecní řad DN 100 PVC, z něj vybíhají dvě přípojky, a 

to ke kašně DN 25 a do centrálního objektu v rohu území DN 64. Objekt sladovny je napojený 

přes stávající přípojku DN 25 PE, která byla přeložena z důvodu přestavby území. 
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Likvidace dešťových a splaškových vod 

 Řešené území bude napojeno jedním řadem splaškové kanalizace DN 200 z kameniny do 

navrhované obecní kanalizace DN 300 vedoucí v ulici pod hradem. Odvod dešťových vod je 

zajištěn dvěma sběrači DN 200 a DN 300 ze sklolaminátu zaúsťující do odvodního řadu DN 500, 

který stahuje dešťovou vodu do blízkého recipientu. 

Zásobování plynem a elektřinou 

 Nedaleko řešeného území se nachází trafostanice „za obchodem“, která je kapacitně 

dostačující k zásobování celého území, z ní je vyvedeno vedení vysokého napětí, které uzlově 

rozvádí elektrický proud do celého území. V území je rovněž zavedena síť pouličního osvětlení 

s navrženými vzdálenostmi do 30 m. 

 Zásobování plynem v řešeném území vychází ze stávající přípojky plynu, která kapacitně 

dostačovala pro zásobování bývalého pivovaru. Jedná se o DN 80 PE, která je přivedena do 

centrálního objektu, dále z ní pak odbočuje přípojka sladovny DN 30 PE. 

Spoje 

 Řešení komunikačních spojů je jen schématicky naznačeno ve výkrese technické 

infrastruktury – Výkres č. 8 – a jeho řešení se přenechává komunikačním společnostem.   

  

4.7 Návrh zeleně a městského mobiliáře 

Projekt počítá s výsadbou různých druhů stromů a keřů, koncepce výsadby je naznačena 

ve výkrese č. 4, pro celkové ztvárnění zeleně se doporučuje nechat vypracovat zvláštní projekt 

výsadby. 

V návrhu se rovněž vyskytuje osazení území nezbytným městským mobiliářem, jako 

například odpadkové koše či lavičky pro odpočinek. Další návrhy městského mobiliáře najdete 

v příloze č. 6. 
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5. Průvodní zpráva návrhu 

 

Identifikační údaje 

Zadavatel:    Navrhovatel:   Zpracovatel: 

VŠB-TUO OSTRAVA  Obec Hukvaldy  Bc. Jan Štajger 

FAKULTA STAVEBNÍ  Hukvaldy 3   Horní Tošanovice 27 

Katedra Městského Inženýrství 739 46 Hukvaldy  739 53 Hnojník 

Parc. č.:  126/1, 124/1, 126/2, 126/3, 351/3, 358/2, 359, 374/5, 362 

Název stavby: „Návrh nového využití bývalého panského pivovaru Hukvaldy“ 

 

5.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

5.1.1  poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce 

Řešené území se nachází v zastavěné části obce, poblíž historického jádra. Území spadá 

do katastrálního celku Sklenov 748293. 

5.1.2  údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Pro řešené území platí platný územní plán obce Hukvaldy, schválený roku 1997 jako 

první územní plán obce. V dnešní době má již 5 změn a pracuje se na novém návrhu, který se má 

projednávat na jaře roku 2012. 

5.1.3  údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Navržená studie areálu bývalého pivovaru Hukvaldy je plně v souladu s ÚPD. 

5.1.4  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánu budou projednány a splněny. 

5.1.5  možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude provedeno ulicí od kostela, která bude 

upravena pro jednosměrný provoz. Za severním vjezdem do areálu bude rychlost omezena na 30 
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km/h a bude pokračovat jednosměrný provoz, až se napojí ve východní části na ulici pod hradem 

s omezením stůj, dej přednost v jízdě. Dále na tuto jednosměrnou komunikaci šířky 5 m v areálu 

navazuje krátká obousměrná silnice šířky 6 m, která ústí na parkovací plochu. V severní části 

území je navržena další parkovací plocha. Vydlážděné komunikace pro pěší za navrženými 

objekty jsou pojízdné a určené pro dopravní obsluhu funkce služeb, taktéž v přední části 

navržených objektů se nachází pojízdná dlažba. Navržené rozhledové trojúhelníky u napojení na 

hlavní komunikaci odpovídají normě ČSN 73 6101 projektovaní silnic a dálnic v platném znění a 

to délkou 55 m při návrhové rychlosti na hlavní komunikaci 40 km/h. Poloměr oblouku navržené 

jednosměrné komunikace rovněž odpovídá normě a je 30 m. Bližší znázornění řešení dopravní 

situace je znázorněno ve výkrese č. 7. 

 Napojení na kanalizační síť bude provedeno na ulici vedoucí pod hradem, kde je 

navržena obecní kanalizace DN 300.  

Napojení na obecní vodovod pod správou SmVaK a.s. bude pro větší část zástavby na 

ulici pod hradem do vodovodního řadu DN 100 PVC, který bude pro tyto účely zesílen. 

Sladovna se pak připojí pomocí stávající přípojky DN 25 PE. 

Napojení plynu bude provedeno přes stávající přípojku DN 80 PE, elektrická energie 

bude přivedena od nedaleké trafostanice VVN/VN „za poštou“. 

5.1.6  geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území. 

Dle získaných podkladů je stavební pozemek pro výstavbu vhodný. Potřebné údaje se 

doplní hydrogeologickým a geologickým průzkumem. 

5.1.7  poloha vůči záplavovému území 

Řešené území se nenachází v záplavovém území. 

5.1.8  druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí. 

Druhy pozemků a parcelní čísla, spolu s vlastníky pozemků, najdete na výkrese č.2. 
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5.1.9  přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

 Vjezd na stavební pozemek bude z ulice pod kostelem (parc. č. 1217/2), stavební materiál 

bude přivážen přes obec Hukvaldy a zpětně tak bude odvážen stavební odpad. Čištění silnic pro 

motorová vozidla bude obstaráno. 

5.1.10 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Přísun vody a elektrického proudu bude po domluvě s obecním úřadem Hukvaldy 

proveden se stávajících přípojek na okrajích stavebního pozemku po připojení odběrových 

hodin. 

 

5.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

5.2.1  účel užívání stavby 

Objekty: 

 SO 01   – Rekonstruovaná sladovna – galerie, kultura, administrativa 

 SO 02   – navržená obytná budova – služby, bydlení 

 SO 03-13    – polyfunkční domy – služby, administrativa, bydlení 

 SO 14-17  – komunikace pro pěší a automobilovou dopravu 

SO 22-26   – stavby pro zásobování vodou 

SO 27-30  – stavby pro odkanalizování 

SO 31   – zásobování el. energií 

SO 32-33  – zásobování plynem 

SO 34   – stavba veřejného osvětlení 

5.2.2  trvalá nebo dočasná stavba 

 Veškeré navrhované objekty jsou trvalého rázu. 
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5.2.3  novostavba nebo změna dokončené stavby 

Veškeré navrhované objekty jsou novostavby, s výjimkou sladovny, která projde 

navrženou rekonstrukcí. 

5.2.4  etapizace výstavby 

 Veškeré stavební úpravy budou prováděny podle časového harmonogramu výstavby, 

který bude pro tuto příležitost vypracován. 

 

5.3 Orientační údaje stavby 

5.3.1 základní údaje o kapacitě staveb (počet účelových jednotek, jejich velikost, užitkové plochy, 

obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 

Objekt SO 01   – Rekonstruovaná sladovna – galerie, kultura, administrativa 

  - počet podlaží:    2 + suterén 

  - zastavěná plocha:    348 m2 

  - obestavěná plocha:    5400 m3 

Objekt SO 02   – navržená obytná budova – služby, bydlení 

- počet podlaží:    2 + suterén 

  - zastavěná plocha:    348 m2 

  - obestavěná plocha:    5400 m3 

Objekt 03-13     – polyfunkční domy – služby, administrativa, bydlení  

- počet objektů/počet podlaží   11/2 + suterén 

  - zastavěná plocha jednoho objektu:  160 m2 

  - obestavěná plocha jednoho objektu: 2001 m3 

- zastavěná plocha celkem:   1760 m2 

  - obestavěná plocha celkem:   22011 m3 
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Objekt SO 14-17  – komunikace pro pěší a automobilovou dopravu 

 - plochy místních komunikací:   962 m2 

 - plochy pěší pojízdné:    3400 m2 

 - plochy pěších komunikací:    614 m2 

 - plochy odstavné:     1062 m2 

Objekt SO 22-26   – stavby pro zásobování vodou 

- vodovodní řady:     312 m 

 - vodovodní přípojky:     55 m 

 - vodovodní šachty:     2 ks 

Objekt SO 27-30  – stavby pro odkanalizování 

- kanalizační řad splaškový:    200 m 

 - kanalizační řady dešťové:    510 m 

Objekt SO 31   – zásobování el. energií 

- elektrické vedení     200 m 

Objekt SO 32-33  – zásobování plynem 

- plynové vedení STL:    145 m 

 - plynové připojení RS:    2 ks  

Objekt SO 34   – stavba veřejného osvětlení 

- počet lamp veřejného osvětlení   16 ks 

 - vedení veřejného osvětlení    255 m 
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5.3.2  celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

 Orientační výpočet je uveden v příloze č. 7. Celkové nároky navržených budov budou 

upřesněny v podrobnější dokumentaci projektu, až bude provedena výpočtová metoda tepelných 

úniků a další propočty. 

5.3.3  celková spotřeba vody (z toho voda pro technologie) 

 Podrobný výpočet spotřeby vody je uveden v příloze č. 8 

 Maximální denní potřeba vody:  Qm=28,5 m3/den 

 Roční potřeba vody:   Qr= 6935 m3/rok 

5.3.4  odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Nároky na množství odpadních a dešťových vod jsou řešeny v příloze č. 9 

5.3.5  požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

 Nejsou součástí projektu. 

5.3.6  požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

 Nejsou součástí projektu. 

5.3.7  předpokládané zahájení výstavby 

 Podle dohody s místními úřady a investory. 

5.3.8  předpokládaná lhůta výstavby 

Dle klimatických podmínek a finančních podmínek investora. 
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6. Souhrnná technická zpráva 

 

 

6.1.  Popis stavby 

6.1.1  zdůvodnění výběru stavebního pozemku, 

Stavební pozemek byl vybrán zadavatelem diplomové práce, obcí Hukvaldy. 

 

6.1.2  zhodnocení staveniště 

Staveniště je pro návrh plánované stavby vhodné, nachází se v jádrové oblasti obce, není 

památkově chráněno. Vetší část staveniště je vyrovnaná a na zbytek se využije stavební suti 

z plánovaných demolic objektů, které jsou nepřístupné veřejnosti. 

 

6.1.3  zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení, 

 Z hlediska urbanistického je návrh vytvořen tak, aby byl plně v souladu s požadavky 

územního plánu obce i Národního památkového ústavu se sídlem v Ostravě. Byla vytvořena 

ucelená linie náměstí, která navazuje na okolní zástavbu a vytváří kompaktní blok budov ve 

tvaru L a celkový tvar náměstí do půlkruhu. Dle regulativů se návrh snaží zachovat 

architektonický vzhled jádrové oblasti obce a to sedlovými střechami, využitím okrasných prvků 

a cihlové zástavby; rovněž rekonstruovaná památkově chráněná budova si zachová svůj typický 

vzhled i uspořádání vnější fasády. 

 

6.1.4  zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a 

provozního), 

 Návrh se skládá ze tří typů objektů, z nichž je dispoziční řešení u památkově chráněné 

sladovny velice omezeno. Budova sladovny je tvořena dvěma nadzemními podlažími a 

suterénem. Suterén sladovny je rozdělen na dva nezávislé celky, omezené nosnými sloupy 

vytvářejícími klenby – zde se budou nacházet prostory galerie. Další nadzemní patra jsou téměř 

identická a skládají se z nosných cihlových příček a dřevěných stropů. Prostor bude sloužit jako 

muzeum s informačním centrem a nejvyšší poschodí jako administrativa. 

 Navržené polyfunkční budovy mají jednoduché členění a mohou se brát buď jako jeden 

blok, nebo jako jednotlivé budovy dle přání investora. Sestávají ze tří nadzemních podlaží a 

suterénu. V suterénu se nachází společné prostory a sklepní boxy a dle rozhodnutí také technická 

místnost, která může být řešena centrálně pro všechny objekty, nebo lokálně v každém objektu 
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zvlášť. Poschodí jsou spojeny schodištěm a výtahem.. Celá dispozice prvoplánově není určena 

pro osoby ZTP, ale má splňující požadavky vnitřních prostor pro pohyb osob ZTP, a po 

drobných úpravách být takto využita. V přízemí objektu se nachází prostor pro služby a jeho 

zázemí, v dalších patrech pak kancelářské prostory se zázemím a dva byty velikosti 2+kk. Aby 

vyšlo proslunění bytových prostor, byly navrženy dvě varianty vnitřní dispozice a to varianta A, 

která je výše popsaná a varianta B, která má v 2.NP a v 3.NP shodně po jednom bytu umístěném 

na jižní straně a jednom oddělení kancelářských prostor. Poslední objekt, který vyplňuje roh 

bloku, sestává ze dvou částí. První část je identická s přecházejícím objektem varianty B. 

Rohová část objektu se pak skládá se tří rozměrově velkých a cenově luxusnějších bytů 3+1, 

v každém patře po jednom. V suterénu se může nacházet výše zmíněná centrální kotelna 

s přípravnou TUV nebo pouze lokální technické zařízení budovy a zázemí bytů. 

  

 Stavební řešení sladovny vychází ze stávajícího stavu a nutností je vypracování 

historického průzkumu chráněné kulturní památky. Jedná se o cihlovou budovu obdélníkového 

tvaru tvořenou sítí cihlových nosných stěn v suterénu podepřenou sloupy a klenbami. Další patra 

jsou tvořena dřevěnými stropy. Střecha je zde sedlová s dřevěným krovem, který je rovněž, jako 

další dřevěné konstrukce, v havarijním stavu. 

 Nově navržené budovy jsou z cihelného systému porotherm a to jak obvodové zdivo, tak 

i vnitřní příčky, stropy a překlady. Střecha je sedlová, konstrukčně tvořená krovem; jako krytina 

bude využita pálená taška. Budova stojí na zabetonovaných základových pásech, obvodové 

zdivo je tl. 440mm s broušených cihelných bloků na montážní pěnu, bez nutnosti další tepelné 

izolace. 

 

6.1.5  zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků 

na výstavbu, 

 Návrh se plně řídí obecně technickými požadavky na výstavbu a platnými zákony a 

příslušnými normami ČSN. 

 

6.1.6  u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického, 

případně stavebně historického průzkumu, a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

 S výjimkou sladovny se jedná o novostavby. Budova sladovny byla podrobena orientační 

vizuální prohlídce a její stav byl shledán nevyhovujícím. Budova je špatně zakonzervována a je 

značně zchátralá, střecha je ve špatném stavu, zatéká, trámy krovu jsou prohnilé. Dřevěné 

konstrukce jsou v havarijním stavu, omítka odpadává a některé místa zdiva jsou zvětralé. Bude 
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zde tedy třeba v dalším postupu provést podrobný stavebně technologický průzkum. Po 

konzultacích na památkovém ústavě bylo rovněž zjištěno, že chybí i průzkum historický. 

 

6.2.  Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

6.2.1  údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické 

podmínky stavebního pozemku, 

 Dle staveb v blízkém okolí zde nebyl zjištěn zvětšený výskyt radonu ani tlaková 

podzemní voda. V další etapě projektu se počítá s provedením radonového a hydrogeologického 

průzkumu. 

 

6.2.2  údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 

zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami, nebo nejsou kulturními 

památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, a s uvedením 

způsobu jejich ochrany, 

 Stavba se nachází v jádrové oblasti obce a vztahují se na ni omezení dle ÚP a regulativů 

obce, tyto požadavky návrh splňuje. Chráněná kulturní památka – sladovna, bude 

zrekonstruována dle požadavku Národního památkového ústavu Ostrava po provedení 

historického průzkumu, který může zpětně ovlivnit požadavky. V řešeném území se nenachází 

další omezující prvky kromě přípojek inženýrských sítí. 

 

6.2.3  uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů, 

 Stávající porost v řešeném území zahrnuje pouze menší stromy bez sadovnické hodnoty, 

které budou odstraněny. Budou provedeny demolice tří stávajících staveb, bourací práce budou 

dodržovat pracovní směny od 7 do 18 hodin a bourání bude provedeno pomocí těžké techniky a 

ručních prací. Prašnost bude hlídána a v případě potřeby budou bourané objekty zkrápěny vodou. 

Stavební odpad bude recyklován, z části použit na terénní úpravy a zbytek zlikvidován podle 

platných norem. 

 

6.2.4  požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 

lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zde se jedná o zábory dočasné nebo trvalé, 

 Zábor zemědělského půdního fondu, či funkce lesa nebude proveden.  
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6.2.5  uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, 

zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, 

napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku, 

Vjezd na stavební pozemek bude z ulice pod kostelem (parc. č. 1217/2), stavební materiál 

bude přivážen přes obec Hukvaldy a zpětně tak bude odvážen stavební odpad. Čištění silnic pro 

motorová vozidla bude obstaráno. 

Přísun vody a elektrického proudu bude po domluvě s obecním úřadem Hukvaldy 

proveden ze stávajících přípojek na okrajích stavebního pozemku po připojení odběrových 

hodin. 

 

6.2.6 údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích 

na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy. 

 Velká část pozemku je zastavěna zpevněnou plochou, sejmutá ornice bude uskladněna 

z části na jižním okraji řešeného území a zbylá ornice bude po domluvě s obecním úřadem 

Hukvaldy odvezena do deponie na přilehlý pozemek 376/2 a následně zpětně použita při 

terénních a sadových úpravách. 

 

 

6.3.  Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

 

6.3.1  popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu, 

 Návrh nepočítá se zaváděním výrobních ani jiných technologií, areál se skládá čistě 

z funkce služeb a bydlení. 

 

6.3.2  předpokládané kapacity provozu a výroby, 

 Návrh je čistě nevýrobního charakteru. 

 

6.3.3  popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i 

vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů, 

 Bourací a stavební práce budou probíhat pod dohledem autorizovaných osob a dle 

platných norem, dovoz materiálu bude z ulice pod hradem a uskladnění bude provedeno přímo 

na stavebním pozemku. 
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6.3.4  návrh řešení dopravy v klidu, 

 Návrh počtu odstavných ploch pro motorovou dopravu vychází z normy ČSN 73 6110 – 

projektování místních komunikací. [8] 

 

Parkovací a odstavná stání 

Druh stavby ú.j počet ú.j. z počtu stání počet j. 

    na jedno stání krátkodobé dlouhodobé   

obytný dům 
byt do 
100m2 

1  - 100% 29 

galerie, muzeum m2 50 50% 50% 150 

administrativa m2 40 70% 30% 880 

obchod m2 50 90% 10% 836 

   Tab. 1 Směrný počet parkovacích stání 

Výpočet dle normy: 

N=Oo*ka+Po*ka*kp  (kp=1 zjednodušení)  = Oo+Po * ka 

Oo – základní počet odstavných stání 

Po – základní počet parkovacích stání 

Ka – součinitel stupně automobilizace  ka=0,84 

Kp- součinitel redukce počtu stání kp=1 

- díky zjednodušení nemusíme rozdělovat krátkodobé a dlouhodobé 

N=( 29+(150/50)+880/40+836/50) * 0,84 

N=59,4  60 stání 

 

Bylo navrženo 60 stání, z toho dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. v platném znění jsou při 

počtu 41-60 pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace určena 3 parkovací stání. 

 

6.3.5  odhad potřeby materiálů, surovin, 

Návrh je čistě nevýrobního charakteru. 

 

6.3.6  řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových 

a dešťových vod, 

 Návrh je čistě nevýrobního charakteru, takže odpad z výroby není brán v potaz. Za dobu 

výstavby je za likvidaci odpadu odpovědná dodavatelská firma. Likvidace splaškových odpadů 

během výstavby se neuvažuje, uvažuje se využití mobilních záchodů. Likvidace dešťových vod 

se uvažuje provizorními jímkami a přednostní stavbou výkopu pro navrženou dešťovou 

kanalizaci. 
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6.3.7  odhad potřeby vody a energií pro výrobu, 

 Návrh nezahrnuje výrobu, tudíž se nevyžaduje odhad potřeby vody a energií pro výrobu. 

6.3.8  řešení ochrany ovzduší, 

 Výstavbou projektu nevzniknou žádné nedovolené exhalace škodlivých látek do ovzduší, 

po dokončení stavby se neuvažuje s výrobou ani exhalací škodlivin. 

 

6.3.9  řešení ochrany proti hluku, 

 Návrh neobsahuje žádné stavby ani výrobny, které by po dokončení stavby vyžadovaly 

ochranné opatření protihlukového charakteru. Během výstavby se počítá s dodrženým platných 

technologických postupů, a tudíž se nevyžadují zvláštní ochranné prvky. Pracovní doba bude 

omezena vzhledem k místním obyvatelům od 7 do 18 hodin. 

 

6.3.10  řešení ochrany před vniknutím nepovolaných osob. 

 Ochrana vstupu pro nepovolané osoby na staveniště bude zajištěna oplocením stavby 

během její realizace a placeným hlídačem, který zamezí zcizení materiálu či techniky. Pozdější 

ochrana se nevyžaduje, bude tvořena pouze uzamykatelnými vchody do jednotlivých objektů. 

 

 

6.4.  Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Zásady požární bezpečnosti zpracuje jako samostatnou přílohu osoba pro tuto činnost 

autorizovaná. 

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního 

řešení a způsobu využití stavby: 

a) řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

b) řešení evakuace osob a zvířat 

c) navržení zdrojů požární vody, popřípadě jejich hasebních látek, 

d) vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, 

e) řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, 

f) zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na 

záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva. 
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6.5.  Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Návrh počítá s realizací stavby dle obecných technických požadavků na výstavbu. 

Komunikace pro pěší, přechody pro chodce a další bariérové prvky budou řešeny dle vyhlášky  

č. 398/2009 Sb. v platném znění. Veškeré komunikační rozdíly budou řešeny do výšky 20 mm 

nebo rampami, či zajištěním náhradní trasy bez bariér. 

 

 

6.6.  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Komunikační plochy a odstavná parkovací místa jsou navržena dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb. v platném znění, tudíž bezbariérově. Každé parkoviště obsahuje parkovací stání pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 Stavby polyfunkčních domů obsahují výtahy a všechny ostatní rozměry jsou navržené 

tak, aby vyhověly pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. I bytové jednotky, 

které nejsou přímo navrženy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace zahrnují 

rozměrově tyto rezervy a možnost dispozičního řešení. 

 

 

6.7.  Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

6.7.1 řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, 

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, 

 Stavba plní funkce občanské a funkci bydlení, není určena pro výrobu ani skladování, 

tudíž nijak nezasahuje do zdraví osob nebo životního prostředí. 

 

6.7.2  řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů, 

 Ochrana přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů se nevyžaduje, 

neboť stavba je nevýrobního charakteru. 

 

6.7.3  návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby. 

 Stavba nevytvoří žádná ochranná pásma, kromě ochranných pásem vedení technické 

infrastruktury, které se z hlediska oblastního zanedbávají. 
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6.8.  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 

6.8.1  povodně 

 Řešené území neleží v záplavové oblasti. 

 

6.8.2  sesuvy půdy 

 Řešené území neleží v oblasti ohrožené sesuvy půdy 

 

6.8.3  poddolování 

 V místě návrhu projektu nejsou podklady pro doložení důlní činnosti. 

 

6.8.4  seizmicita 

 Řešené území se nenachází v aktivní seizmické oblasti. 

 

6.8.5  radon 

 Porovnáním výzkumu radonu staveb v blízkém okolí zde nebyl zjištěn zvětšený výskyt 

radonu. V další etapě projektu se počítá s provedením radonového průzkumu. 

 

6.8.6  hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

 Řešené území se nachází v oblasti, kde není naměřena zvýšená hladina hluku. 

 

 

6.9.  Civilní ochrana 

 

6.9.1  opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva, 

 Nevyžaduje se. 

 

6.9.2  řešení zásad prevence závažných havárií, 

 Nevyžaduje se. 

 

6.9.3  zóny havarijního plánování. 

Nevyžaduje se. 
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7. Orientační propočet nákladů na výstavbu navržené varianty 

 Orientační ceny a náklady jsou brány z cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2011, 

portálu stavebně technických standardů, průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury dle 

ústavu územního rozvoje ministerstva České republiky pro místní rozvoj (www.uur.cz) a 

průměrných cen na trhu. 

   

7.1 Výstavba a rekonstrukce budov  

Tabulka zahrnuje náklady na stavbu nových objektů a rekonstrukci stávající budovy 

sladovny, zde se cena stanovovala za pomocí podobných projektů a snížením ceny nové 

výstavby na 65%. 

č. p. položka mj počet mj cena [Kč]/mj cena celkem [Kč] 

SO01 rekonstrukce sladovny [m3] 5400 3510 18 954 000 Kč 

SO02 obytná budova [m3] 3854 4491 17 308 314 Kč 

SO03 polyfunkční dům - 1 objekt [m3] 2001 5773 11 551 773 Kč 

 SO3-13 
polyfunkční domy - 10 
objektů [m3] 20010 

5773 
115 517 730 Kč 

cena celkem     163 331 817 Kč 

Tab. 2 Propočet nákladů na stavbu a rekonstrukci navržených objektů 

 

7.2 Pozemní komunikace 

Položky obsahují náklady na živičné komunikace pro motorová vozidla, pojízdné 

chodníky a komunikace pro pěší. 

č. p. položka mj počet mj cena [Kč]/mj cena celkem [Kč] 

SO14 pozemní komunikace [m2] 962 1287 1 238 094 Kč 

SO15 obslužné a parkovací plochy [m2] 1062 298 316 476 Kč 

SO16 pojízdné plochy pro pěší [m2] 3400 1065 3 621 000 Kč 

SO17 pěší komunikace [m2] 614 916 562 424 Kč 

cena celkem     5 737 994 Kč 

Tab. 3 Propočet nákladů pro výstavbu zpevněných ploch 
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7.3 Bourací práce 

Tabulka obsahuje součet všech bouracích prací, vypočtených pro tři stávající budovy 

navržené k likvidaci, zbývající ostatní bourací práce jsou odhadnuty v hodinách.  

č. p. položka mj počet mj cena [Kč]/mj cena celkem [Kč] 

18 bourání hl. budovy [m3] 6300 650 4 095 000 Kč 

19 bourání hospodářské budovy [m3] 1008 650 655 200 Kč 

20 bourání skladů [m3] 420 650 273 000 Kč 

21 ostatní bourací práce h 300 650 195 000 Kč 

cena celkem   5 218 200 Kč 

Tab. 4 Propočet nákladů na bourací práce 

 

7.4 Zásobování vodou 

Výpočet nákladů v této tabulce zahrnuje i zkapacitnění vodovodního řadu mimo řešené 

území, dále návrh vodovodu DN 100 a přípojek s vodoměrnými šachtami. 

č. p. položka mj počet mj cena [Kč]/mj cena celkem [Kč] 

SO22 DN 100 nezastavěné [m2] 186 2800 520 800 Kč 

SO23 DN 100 zastavěné [m2] 126 3160 398 160 Kč 

SO24 DN 25 zastavěné [m2] 50 2500 125 000 Kč 

SO25 přípojky [m2] 5 4440 22 200 Kč 

SO26 vodoměrné šachty ks 25000 2 50 000 Kč 

cena celkem     1 116 160 Kč 

Tab. 5 Propočet nákladů pro výstavbu vodovodní sítě 

7.5 Odkanalizování 

Tabulka obsahuje ceny návrhů dešťové i splaškové kanalizace o průměrech splaškové 

DN 200 z kameniny a dešťové DN 500, 200, 300 ze sklolaminátu. 

č. p. položka mj počet mj cena [Kč]/mj cena celkem [Kč] 

SO27 splašková DN 200 [m2] 200 9500 1 900 000 Kč 

SO28 dešťová DN 200 [m2] 150 10200 1 530 000 Kč 

SO29 dešťová DN 300 [m2] 200 9400 1 880 000 Kč 

SO30 děšťová DN 500 [m2] 160 13250 2 120 000 Kč 

cena celkem     7 430 000 Kč 

Tab. 6 Propočet nákladů pro výstavbu kanalizační sítě 
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7.6 Zásobování el. energií a plynem 

Propočet nákladů obsahuje zasíťování všech objektů elektrickým vedením a připojení 

dvou přípojek plynu. Neobsahuje vedení pro pouliční osvětlení, to je zahrnuto dále. 

 

č. p. položka mj počet mj cena [Kč]/mj cena celkem [Kč] 

SO31 el. vedení [m2] 200 2092 418 400 Kč 

SO32 plynové vedení DN 60 [m2] 145 1051 152 395 Kč 

SO33 plynové připojení ks 2 15000 30 000 Kč 

cena celkem     600 795 Kč 

Tab. 7 Propočet nákladů pro výstavbu plynovodní sítě a elektrického vedení 

 

7.7 Veřejné osvětlení a zeleň 

Ceny obsahují nejen osazení pouličního osvětlení, ale i výkopy a elektrické vedení 

k tomuto osvětlení, vše je zahrnuto v ceně na jednu lampu (počítá se s návrhovou vzdáleností 

30m). Dále je zde odstranění stávající zeleně, příprava a výsadba zeleně nové. 

 

č. p. položka mj počet mj cena [Kč]/mj cena celkem [Kč] 

SO34 veřejné osvětlení ks 16 33000 528 000 Kč 

35 odstranění zeleně ks 25 1250 31 250 Kč 

36 příprava výsadby [m2] 1900 44 83 600 Kč 

37 výsadba stromů ks 20 1175 23 500 Kč 

38 další práce h 200 300 60 000 Kč 

39 terénní úpravy h 900 700 630 000 Kč 

40 květinová výzdoba h 50 400 20 000 Kč 

cena celkem     733 500 Kč 

Tab. 8 Propočet nákladů zasíťování a osazení pouličního osvětlení, osazení zeleně 

 

7.8 Městský mobiliář 

Tabulka obsahuje pouze nejnutnější městský mobiliář jako součást koncepce, další 

návrhy městského mobiliáře najdete v příloze č. 6. 

č. p. položka mj počet mj cena [Kč]/mj cena celkem [Kč] 

41 lavičky ks 15 6350 95 250 Kč 

42 odpadkové koše ks 15 3800 57 000 Kč 

43 kontejnery na odpad ks 9 8560 77 040 Kč 

cena celkem   229 290 Kč 

Tab. 9 Náklady na městský mobiliář 
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 7.9 Celkové náklady projektu 

 Výsledný součet celkových nákladů zahrnuje taky propočet ceny projektové a inženýrské 

činnosti a také důležitou peněžní rezervu ve výši 10% ceny projektu. 

 Cena výkupu potřebných pozemků byla stanovena po průzkumu trhu s nemovitostmi 

v obci Hukvaldy na průměrných 600kč/m2. 

 

celkem [m2] 
cena za 1 

[m2] cena celkem 

14059 600 8 435 400 Kč 

Tab. 10 Tabulka výkupu pozemků 

 

součet vypočítaných cen 174 726 606 Kč 

Projektová a inženýrská č. -7% 12 230 000 Kč 

rezerva - 10% 17 500 000 Kč 

Tab. 11 Tabulka celkových nákladů 

 

Rozpočtové náklady na vyhotovení urbanistické varianty studie nového využití bývalého 

panského pivovaru v Hukvaldech celkem činí po zaokrouhlení 213 mil. Kč (bez DPH). 
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8. Řešení ekonomické proveditelnosti projektu 

 Řešením finanční návratnosti celého projektu je sečtení jeho výrobních i provozních 

nákladů a postupné odečítání výdajů z pronájmů a rozprodávání nemovitostí. 

Po provedení průzkumu trhu s nemovitostmi viz příloha č. 10, byly zjištěny průměrné 

hodnoty pro pronájem bytů a dalších prostor – převedeny na m2 plochy. 

 

8.1 Náklady na stavbu projektu 

 Vypočtené celkové náklady na stavbu projektu činí 213 mil Kč (bez DPH). Odhad 

činností je čistě orientační a slouží k upřesnění výpočtu ekonomické návratnosti projektu. 

8.2 Výpočet komerční hodnoty projektu: 

  hr. podl. 
plocha (m2) 

koeficient nájem m2 za 
rok (Kč) 

výnos / ztráta 
(Kč) 

1 Parkoviště 10 [ks] 1 9600(1) 96 000 
2 Obchody 1 500 0,8 4200 5 040 000 
3 Kanceláře 1 500 0,8 3800 4 560 000 
4 Byty 1 600 1 2500 4 000 000 
5 Společné prostory 450 0 0 --- 
6 Celkový hrubý výnos    13 696 000 

 
7 Obhospodařovací náklady h / měsíc cena 1 h měsíčně 

(Kč) 
ročně (Kč) 

8    a) pojištění, daň aj. --- --- --- 120 287 
9    b) provozní náklady 

(zahradní práce, úklid) 
40 130 5 200 62 400 
98 110 10780 129 360 

10    Standartní údržba odborný odhad 0,5% z celkových  
stavebních nákladů 

873 630 

11 Dlouhodobá údržba – 
střádací funkce 

odborný odhad 1% z celkových  
stavebních nákladů 

1 747 260 

12 Celkové obhospodařovací 
náklady na rok 

   

2 932 937 
 

13 Ztráta z průběžného 
neobsazení 

průměrná ztráta z částky  

14 Nebytové prostory 5% 9 600 000 480 000 
15 Byty a parkoviště 5% 4 096 000 204 800 
16 Celková ztráta 

z průběžného neobsazení 
 684 000 

17 Celková ztráta z pronájmu 
za rok (ř. 12 + ř. 16) 

 3 616 937 

18 Čistý výnos (ř. 6 – ř. 17)  10 079 000 
19 Komerční hodnota 

projektu Při IRR = 5% 201 580 000 Kč 
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Tab. 12 Tabulka výpočtu komerční hodnoty projektu 

PV – komerční hodnota projektu 

CF – čistý výnos 

IRR – vnitřní výnosové procento 
 (1) Nájem za 1 parkovací místo na rok. 

 

8.3 Výpočet nákladů projektu 

a) náklady na koupi pozemku 

b) stavební náklady 

c) „měkké“ náklady 

d) Kapitálové náklady 

 

Měkké náklady: 

Tab. 13 Tabulka výpočtu „měkkých“ nákladů 

Kapitálové náklady: 

1 Výše úvěru 150 000 000 Kč 
2 Úrok – 1. rok 4,5% 3 750 000 Kč 
3 Úrok – 2. a 3. rok. 5% 15 000 000 Kč 
4 Celkem na úrocích 18 750 000 Kč 
Tab. 14Tabulka výpočtu kapitálových nákladů 

 

Celkové náklady: 

Stavební náklady celkem + „měkké“ náklady celkem + ztráta při zahájení provozu + developer + 

celkem úroky = celkové náklady 

174 726 606 Kč +34 540 680+3 424 000+20 926 000 +18 750 000 = 252 368 014 Kč 

PV = CF : IRR 
PV = 10 079 000: 0,05 
PV = 201 580 000 Kč 
 

1 Základní honorář  12 230 000 Kč 
2 Vedlejší náklady odhad 1 000 000 Kč 
3 Rezerva 10% (ze stavebních nákladů) 17 500 000 Kč 
4 Správní poplatky odhad 145 000 Kč 
5 Poplatky za připojení 

infrastruktury 
dle správců sítí 

570 000 Kč 

6 Poradci (právní, finanční…) odhad 2 000 000 Kč 
7 Realitní agent 8% z hrubého měsíčního nájmu 1 095 680 Kč 
8 „Měkké“ náklady celkem  34 540 680 Kč 
9 Ztráta při zahájení provozu 25% z celkového hrubého výnosu 3 424 000 Kč 
10 Developer 10% ze stavebních nákladů + 

měkkých nákladů 
20 926 000 Kč 
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Tab. 15 Tabulka celkových nákladů projektu 

 

8.4 Zvažované dotace pro projekt 

 K příjmům řadíme možnost získání dotací a to již před výstavbou projektu samotného. 

Odhadovaná výše dotací se může měnit, schéma je jen orientační. 

Dotace Evropské Unie na rekonstrukci památkově chráněného objektu sladovny a místního  

rozvoje lokality. 

- 30 000 000 Kč 

Dotace Národního památkového ústavu na rekonstrukci objektu sladovny 

- 8 000 000 Kč 

Dotace z krajského fondu pro podporu místního rozvoje na zavedení technické infrastruktury 

- 12 000 000 Kč 

 

8.5 Zhodnocení ekonomické proveditelnosti projektu 

 Projekt jako takový není určen k přímému zisku, jedná se o projekt prospěšný regionu i 

kraji a přínos pro kulturu v kraji. Projekt je téměř soběstačný, stačí ho při nízkém očekávaném 

vnitřním výnosovém procentu dotovat přibližně 50 milióny Kč. Tyto dotace by mohla schválit 

státní správa v již výše zmíněné hodnotě, neboť se jedná i o veřejný zájem a zlepšení 

ekonomické situace v dané lokalitě.  Z daných výsledků hodnotím projekt jako ekonomicky 

proveditelný a doporučuji ho k realizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Komerční hodnota projektu 201 580 000 Kč 
2 Náklady celkem 252 368 014 Kč 
3 Hrubá cena pozemku -50 788 014Kč 
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9. Závěr 

 Toto téma mě zaujalo, již v minulosti jsem se zabýval územními studiemi a obor územní 

plánování je dle mého názoru jeden z důležitějších, který ovlivňuje ráz naší krajiny. V poslední 

době je opět na vzestupu, ovšem to, co se dělo v minulosti a z čeho se převážně české vesnice 

nevzpamatovaly dodnes, je obrovská škoda. Když se podíváme po okolních státech, tak můžeme 

spatřit vesnice typické pro daný stát nebo oblast. U nás to naproti tomu většinou vypadá, jako by 

byla vesnice zkomponována ze všech různých světových stylů, nemluvě už ani o hojně 

vznikajících satelitech. Klasická česká vesnice se již bohužel řadí mezi ohrožené druhy. 

 Proto jsem se snažil pojmout tuto studii s ohledem na potřeby obce a širšího okolí. 

Věnoval jsem pozornost architektonickému rázu krajiny a snažil se, aby můj návrh do vybraného 

prostředí zapadl. Rovněž můj první kontakt s památkáři ohledně chráněné památkové péče mě 

zaujal a myslím si, že by u nás měly být památky chráněny lépe. V návrhu jsem se snažil využít 

mých zkušeností z předchozích let a navrhnout komplexně funkční území ve všech prvcích, ať 

už týkajících se technické infrastruktury, funkčnosti či dopravy, tak i zmíněného 

architektonického ztvárnění. Návrh náměstí je podle mě to, co obec Hukvaldy potřebuje, a co by 

oživilo ekonomiku a turistiku obce. Také zchátralý areál pivovaru by dospěl k novému a 

funkčnímu využití. 

 Tento projekt má i v reálném světě šanci a určitě bych doporučoval jeho další 

projektování a prosazení výstavby. Myslím si, že takovýchto projektů, které zachovávají ráz 

obce, zohledňují její potřeby a přitom jsou výhodné i pro investory, by mělo přibývat. Oproti 

tomu by se raději měla omezit zástavba zelených luk nesmyslnou směsí bungalovů a vilek. 
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Příloha č. 5 – Fotodokumentace řešeného území 

 

 

 

 

Pohled na starou sýpku a hlavní budovu 

bývalého pivovaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na zpevněné plochy areálu a 

hospodářskou budovu pivovaru. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Hospodářská budova pivovaru a volné 

prostranství areálu. 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Pohled na starou památkově chráněnou 

sýpku. 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na hlavní budovu pivovaru 

 

 

 

 

 

Pohled na obě příjezdové cesty do areálu bývalého pivovaru. 

 

 



 

 
 

Příloha č. 6 – Příklady městského mobiliáře 

 

- Příklady městského mobiliáře, použitelného v návrhu projektu 

Panel MBZ – dub 

Rozměry: 1200 x 1000 mm 

Výrobce: Urbania s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litinová mříž ke stromu 

Výrobce: Karim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Stojan na kola WELDI: 

Výrobce: BLACKBOX s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavička ONE: 

Výrobce: BLACKBOX s. r. o. 

Rozměry: 1600 x 760 x 790 mm, 35 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Odpadkový koš ONE: 

Výrobce: BLACKBOX s. r. o. 

Rozměry: 420 x 420 x 760 / 940 mm, objem 60 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádoby na květiny: 

Výrobce: Radek Holoubek 

Rozměry: 600 x 600 x 350 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 7 – Celková bilance nároků  tepla a TUV  

Výpočet potřeby tepla pro vytápění: 

 

Tepelný příkon budov: 

 

SO 01 - sladovna 

Goh1 = V × q0 × (tv – tz)  [ W] 

Goh1 = 5400 × 0,67 × (18+15) = 119 394 W = 11,9 kW 

 

SO 02-13 – blok navržených budov centrálně vytápěných 

Goh2 = V × q0 × (tv – tz)  [ W] 

Goh2 = 25865 × 0,51 × (18+15) = 435 308 W = 435,3 kW 

 

Goh = Goh1 + Goh2  = 119 394 + 435 308= 554701 W = 554,7 kW 

V … obestavěný prostor budovy (m3) 

q0 …tepelná charakteristika budovy (W/m3K) 

tv … průměrná vnitřní teplota vzduchu (18°C) 

tz … nejnižší výpočtová vnější teplota dané oblasti (°C) 

 

Údaje dle lokality v ČR 

Lokalita m.n.m. tz(°C) tzp(°C) n (dní 

Brno 227 -12 3,6 222 

České Budějovice 384 -15 3,4 232 

Hradec Králové 244 -12 3,4 229 

Ostrava 217 -15 3,6 219 

Plzeň 311 -12 3,3 233 

Praha 181 -12 4 216 

Ústí nad Labem 145 -12 3,6 221 



 

 
 

Tepelné charakteristiky budov 

Stavba 
Poloha 
budovy 

Obestavěný prostor (1000 m3) 

2 5 10 15 20 >25 

Cihelná 

Chráněná 0,7 0,58 0,49 0,47 0,45 0,44 

Nechráněná 0,81 0,67 0,56 0,54 0,52 0,51 

Velmi 
nepříznivá 

0,91 0,75 0,64 0,61 0,59 0,57 

Panelová 

Chráněná - 0,7 0,65 0,62 0,6 0,58 

Nechráněná - 0,76 0,7 0,67 0,65 0,63 

Velmi 
nepříznivá 

- 0,81 0,75 0,71 0,69 0,67 

 

Roční odběr tepla: 

SO 01 - sladovna 

Gor1= V × q0 × (tv- tzp) × 24 × n ×10-6 [ MWh/r ] 

Gor1 = 5400 × 0,67  × (18-3,6 ) × 24 × 219 × 10-6= 273,8MWh/r 

 

SO 02-13 – blok navržených budov centrálně vytápěných 

Gor2= V × q0× (tv- tzp) × 24 × n ×10-6 [ MWh/r ] 

Gor2 = 25865 × 0,51  × (18-3,6 ) × 24 × 219 x 10-6 = 998,4MWh/r 

 

Gor = Gor1 + Gor2 = 273,8 + 998,4 = 1272,2 MWh/r 

 

V … obestavěný prostor budovy (m3) 

q0 …tepelná charakteristika budovy (W/m3K) 

tv … průměrná vnitřní teplota vzduchu (18°C) 

tzp … průměrná vnitřní teplota vzduchu v otopném období (°C) 

n … počet dní otopného období (den) 



 

 
 

Výpočet potřeby tepla pro přípravu TUV: 

 

Průměrný tepelný příkon pro přípravu TUV: 

 

. = ∙ ∙ ∙ ∙ [ W ] 

. = 1,2 ∙ ∙ ∙ ∙ 4187 = 24	490	 = 24,5	 [ W ] 

 

Kd … součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby tepla (1,2) 

b … počet připojených obyvatel na systém TUV (ks) 

c … odhadovaná specifická potřeba TUV pro bytovou zástavbu (60 l/os. den) 

tTUV … teplota TUV (60°C) 

tszv. … nejnižší teplota studené vody (6°C) 

cvo … měrné teplo (4187 J/kg.K) 

 

Maximální tepelný příkon TUV: 

. = ∙ .    [ W ] 

. = 1,7 ∙ 24,5 = 41,65 kW 

 

Kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,7) 

 

Roční tepelný příkon TUV: 

. = . ∙ 24 ∙ 365 ∙ 10 /    [ MWh/r ] 

. = 24,5 ∙ 24 ∙ 365 ∙ = 178,9   [ MWh/r ] 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 8 – Výpočet potřeby pitné vody  

 

Výpočet potřeby vody 

Počet bytových jednotek :    26 bytových jednotek 2+kk 

 3 bytové jednotky 3+1      

uvažovaný počet osob celkem:  90 

počet kancelářských prostor:   44  počet pracovníků: 88 

počet obchodních prostor :   11  počet pracovníků: 40 

(možné i jiné provozy) 

Specifická potřeba vody:     Byty:   35m3/osoba denním průměru/rok 

 

kanceláře:         14 m3 na pracovníka v jedné směně/rok 

 

   -při průměru 250 pracovních dnů/rok 

obchody:           18m3 na jednoho pracovníka v jedné směně/rok 

   -při průměru 365 pracovních dnů/rok 

 

restaurace: 50-80m3 na pracovníka v jedné směně/rok 

   -při průměru 365 pracovních dnů/rok 

 

35/365 = 0,096 m3/ osoba za den 

14/250 = 0,056 m3/ zaměstnanec za den  

((75+18)/2)/365=0,128 m3/ zaměstnanec za den  

 

 

Průměrná denní potřeba vody:     Qp= 90* 0,096 = 8,64 m3/den 

     Qp= 88 * 0,056 = 4,93 m3/den 

Qp= 40 * 0,128 = 5.12 m3/den 

     celkem   cca      =19 m3/den 

 



 

 
 

Maximální denní potřeba vody:      

 

 Qm= Qp* kd 

Qm= 19 * 1,5 = 28.5m3/den 

 

Roční potřeba vody:     

 

 Qr= Qp* 365   

Qr= 19 * 365= 6 935 m3/rok 

 

Výpočet průtoku v l/s byl proveden na výpočtovém portálu TZB Info  

 

= q ∗ n 	= 3,721				l/s 

 

 

Návrh DN =	
 

 

= = 3,72
2 = 0,059m	 => 	60 

 

 

Navržena přípojka PP DN 60  

 

Pro samostatně stojící budovu staré sýpky orientačně navrženo PP DN 25 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 9 – Výpočet množství odpadních vod  

Množství splaškové odpadní vody: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pomocí Tzb Info byly stanoveny dimenze pro přípojky a kanalizační řady splaškové 

kanalizace a to v dimenzích DN 125, DN 90 a DN 200. 

 

Množství dešťových odpadní vod: 

 

Qmax,d  = ψ * qs  * Ss   [ l/s ] 

 

qs. . . . intenzita směrodatného deště  [ l/ s*m2] 

Ss. . . . plocha povodí určitého úseku stoky [ m2 ] 

ψ. . . . součinitel odtoku vody z odvodňované plochy 

  

Povrch 
spád 

<1% 1-5% >5% 

střechy s propustnou horní vrstvou tlustší než 100 mm 0.5 0.5 0.5 

střechy ostatní 1.0 1.0 1.0 

asfaltové a betonové povrchy, dlažby se spárovou zálivkou 0.7 0.8 0.9 

dlažby s pískovými spárami 0.5 0.6 0.7 

upravené štěrkové plochy 0.3 0.4 0.5 

neupravené a nezastavěné plochy 0.2 0.25 0.3 

sady, hřiště 0.1 0.15 0.2 

zatravněné plochy, zelené pásy 0.05 0.1 0.15 

Tabulka součinitele odtoku vody z odvodňované plochy 



 

 
 

Sběrač 1 

střechy 

Qmax,s1 = ψ * qs * S = 0.5 * 0,03 * 1300 = 19,5 [l/s] 

travnaté plochy 

Qmax,t1 = ψ * qs * S =0.1 * 0,03 * 2000 = 6 [l/s] 

asfaltové a jiné zpevněné plochy 

Qmax,a1 = ψ * qs * S = 0.8 * 0,03 * 1000 = 24 [l/s] 

 

Celkem: 

 Qc2= Qmax,s1+ Qmax,t,1 + Qmax,a,1   = 49,5 [l/s] 

 

NAVRŽENO dle TZB info  … DN 250 

 

Sběrač 2 

střechy 

Qmax,s2 = ψ * qs * S = 0.5 * 0,03 * 1300 = 19,5 [l/s] 

travnaté plochy 

Qmax,t 2= ψ * qs * S =0.1 * 0,03 * 2800 = 8,4 [l/s] 

asfaltové a jiné zpevněné plochy 

Qmax,a2 = ψ * qs * S = 0.8 * 0,03 * 4400 = 105,6 [l/s] 

Celkem: 

 Qc2= Qmax,s2+ Qmax,t,2 + Qmax,a,2   = 133,5 [l/s] 

 

NAVRŽENO dle TZB info  … DN 400 

 

 

Hlavní řad 

Celkem: 

Qmax = Qmax,1+ Qmax,d,1  = 183 [l/s] 

 

NAVRŽENO dle TZB info  … DN 400 

 



 

 
 

Příloha č. 10 – Průzkum trhu nemovitostí 

Jedná se o průzkum trhu dle cen realit rksting.cz, www.realhit.cz,superreality.cz a ceny dalších 
předních realitních kanceláří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byty pronájem - Moravskoslezský kraj   

  
  

  

Typ Plocha Cena Místo 

2+kk 65 15 000 Kč Čeladná 

2+kk 67 30 000 Kč Moravská Ostrava 

2+kk 120 28 000 Kč 
Slezská Ostrava, nadsandartní 
byt 

3+kk 92 14 000 Kč Moravská Ostrava 

3+kk 101 22 000 Kč Frýdlant nad Ostravicí 

3+kk 109 13 100 Kč Fryčovice, luxusní byt 

3+1 80 13 000 Kč Havířov 

Byty prodej - Moravskoslezský kraj     

  
   

  

Typ Plocha Cena Cena za m2 Místo 

2+kk 55 2 520 000 Kč 45 818 Kč Frýdek-Místek 

2+kk 57 2 500 000 Kč 43 859 Kč Slezská Ostrava, Atrium - vč. DPH 

2+kk 60 2 530 000 Kč 42 166 Kč Čeladná 

2+kk 64 1 780 000 Kč 27 812 Kč Krnov 

3+1 82 1 990 000 Kč 24 268 Kč Ostrava - Nová Bělá, nezařízeno 

3+kk 84 2 090 000 Kč 24 880 Kč Ostrava - Nová Bělá, nezařízeno 

3+kk 84 2 190 000 Kč 26 071 Kč Ostrava - Nová Bělá, nezařízeno 

Karolína byty - prodej     

  
  

  

Typ Plocha Cena bez DPH Cena za m2 

2+kk 58,62 1 758 600 Kč 30 000 Kč 

2+kk 58,62 1 793 772 Kč 31 600 Kč 

2+kk 58,62 1 846 530 Kč 31 500 Kč 

2+kk 58,62 1 881 702 Kč 32 100 Kč 

3+kk 86,39 2 828 794 Kč 32 744 Kč 

3+kk 86,39 2 850 219 Kč 32 992 Kč 

3+kk 86,39 2 882 105 Kč 33 361 Kč 

3+kk 86,39 3 493 920 Kč 40 443 Kč 



 

 
 

Kancelářské prostory - pronájem   
  

  
  

Plocha Cena/měsíc Cena/m2 Místo 

100 16 700 Kč 167 Kč Havířov město 

160 25 000 Kč 156 Kč Frýdek-Místek (kavárna) 

200 54 000 Kč 270 Kč Ostrava centrum 

500 135 000 Kč 270 Kč Ostrava centrum 

103 15 000 Kč 146 Kč Šumperk 

37 12 214 Kč 384 Kč Brno Zábrdovice 

102 28 000 Kč 274 Kč Brno 

121 20 000 Kč 165 Kč Brno 

 

Kancelářské prostory - prodej   
  

  
  

Plocha Cena Cena/m2 Místo 

86 3 339 264 Kč 38 828 Kč Čeladná 

30 990 000 Kč 33 000 Kč Brno centrum 

76 1 650 000 Kč 21 710 Kč Brno Bystrc 

100 3 000 000 Kč 30 000 Kč Brno centrum 

120 5 880 000 Kč 49 000 Kč Brno Bohunice 

143 5 712 000 Kč 39 944 Kč Brno Bystrc 

32 1 371 720 Kč 42 866 Kč Královo Pole 

 

Obchodní prostory - pronájem   
  

  
  

Plocha Cena/měsíc Cena/m2 Místo 

200 57 600 Kč 288 Kč Ostrava 

300 80 000 Kč 266 Kč Ostrava centrum 

394 197 000 Kč 500 Kč Ostrava centrum 

541 162 300 Kč 300 Kč Ostrava Dubina 

378 75 000 Kč 198 Kč Krnov 

37 14 214 Kč 114 Kč Brno 

102 28 000 Kč 274 Kč Brno 

147 72 030 Kč 490 Kč Brno 

208 25 000 Kč 120 Kč Brno 

 

Obchodní prostory - prodej   
  

  
  

Plocha Cena celkem Cena/m2 Místo 

76 1 590 000 Kč 20 921 Kč Šenov 

200 5 130 000 Kč 25 650 Kč Krnov 

21 626 920 Kč 29 853 Kč Velké Losiny 

31 917 440 Kč 29 594 Kč Velké Losiny 

103 3 075 000 Kč 29 854 Kč Šumperk 

85 5 990 000 Kč 70 470 Kč Brno 

91 3 414 588 Kč 37 522 Kč Olomouc 

 



 

 
 

Příloha č. 11 – Vyjádření správců sítí 

- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. k existenci vedení elektrické energie 

 



 

 
 

-vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. k existenci plynárenských zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

-vyjádření SmVaK, a.s. k existenci vodovodních sítí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


