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1. Úvod 

 
Úkolem této bakalářské práce je navržení vhodného řešení v zadaném území ,,Losky“ 

v obci Kaňovice ve Zlínském kraji. Řešené území o celkové ploše 13 104 m
2
 (1,3 ha) je ve 

schváleném územním plánu obce určeno k zástavbě. Tento plán by schválen obecním 

zastupitelstvem dne 7.6.2002. Součástí návrhu bude i návrh technické infrastruktury včetně 

dopravního řešení. Ve studii bude navržen také prostor veřejné zeleně. 

 

Výsledkem je návrh celkem tří variant využití daného území. S důrazem na 

správnou orientaci domů ke světovým stranám.  Součástí každého návrhu je i prostor 

veřejné zeleně. Ke každé z variant bude provedeno i vyhodnocení předpokládaných 

finančních nákladů. Účelem je vytvoření pohodlného bydlení pro rodiny s dětmi a 

uspokojení jejich nároků na klidné a moderní bydlení.  

 

Vypracování bakalářské práce se řídí platnou legislativou, typologickými zásadami 

a normovými předpisy. Cílem řešení je využití možností, které území nabízí. 
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2. Teoretická východiska 

 
Územní studie: 

Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo 

rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního 

systému ekologické stability, které by mohly výrazně ovlivňovat využití a uspořádání 

území nebo jejich vybraných částí. [1] 

 

 Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, je to uloženo územně plánovací 

dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její 

obsah, rozsah cíle a účel. [1] 

 

Územní plánování: 

Je soustavná činnost pro usměrnění vývoje v určitém území.  

 

 Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. [2] 

 

Konkrétním cílem je zlepšit vybavení a funkce území pro stanovené účely 

v souladu se zajištěním přírodních a civilizačních hodnot. [2] 

 

Urbanismus: 

Je architektonická disciplína, jejímž cílem je projektovat sídelní útvary jako funkční a 

vyvážené celky. Zabývá se tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení a 

krajiny. Usiluje o směřování k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému 

uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem 

zajištění trvalého rozvoje. [3] 

 

Technická infrastruktura: 

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

charakteru, která mají umožňovat řádný provoz území včetně výrobních činností. [2] 

 

 Mezi technickou infrastrukturu patří: kanalizace, vodovody, zásobování elektrickou 

energií, plynem, teplem, telekomunikace a ostatní spoje včetně televizního signálu, 
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dopravního zařízení, ochrana před škodlivými účinky přírody (úpravy toků a 

protipovodňová zařízení) a lidí (odstraňování odpadů), péče o zeleň a čistotu prostředí. [2] 

 

Bydlení v rodinných domech: 

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

požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a 

prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Dle ČSN 73 4301 ,,Obytné budovy’’. 

 

Veřejná zeleň: 

Je souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných zelených rostlin. Jedná se o 

důležitý architektonický a krajinný prvek s velmi významnými ekologickými funkcemi. 

Má vliv na čistotu ovzduší a mikroklima. [3] 
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3. Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území 
 

3.1 Obec Kaňovice 

 
Obec Kaňovice se nachází ve Zlínském kraji v okrese Zlín. Nachází se 17 km od krajského 

města Zlín, 8,5 km od lázeňského města Luhačovice a 13 km od Uherského Brodu. V obci 

trvale žije 265 obyvatel z toho 15 obyvatel v osadě Seče, která je vzdálená od Kaňovic       

2 km. Katastrální výměra obce je 4,6 km². Obcí protéká od severu k jihu Černý potok. 

Stejným směrem vede obcí i silnice III. Třídy/4972. Nadmořská výška obce je 260 m.n.m. 

[4] 

 

 

Obr. 1 Znak obce Kaňovice(www.kanovice.cz) 

 

3.2 Historie obce 

 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1362, kdy byla obec nazývána ,,Canouicz”, 

později též Kanyowicz, Kaniowicze. Místo, kde se nacházejí dnešní Kaňovice, bylo 

osídleno již v době prehistorické, jak dokazují nálezy několika popelových jam a střepů 

z velkých nádob. [4] 

 

 Kaňovice patřily Mackovi z Kaňovic až do jeho smrti v roce 1378, poté jeho vdova 

Markéta prodala roku 1381 Kaňovice Vilému ze Šternberka a ze Zlína. Šternberkové drželi 

Kaňovice dlouhá desetiletí, ale nakonec ves prodali roku 1466 Jiříkovi z Honbic. Tento 

nový pán držel také sousední Velký Ořechov, s nímž pak Kaňovice sdílely společné osudy. 

Roku 1493 se majitelem Kaňovic Jan Onšík z Bělkovic. Onšíkové z Bělkovic vládli na 

Kaňovicích přes sto let. Z písemné zmínky z roku 1493 lze usoudit, že v Kaňovicích byl 

farní kostel a farář. Tento kostel byl během třicetileté války zničen. Kaňovice byly spolu 
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s okolními obcemi přifařeny k Velkému Ořechovu, po třicetileté válce byly nově přifařeny 

a přiškoleny do Pozlovic. Teprve roku 1783 byly Kaňovice přiděleny zpět k Velkému 

Ořechovu. [4] 

 

 Od r. 1850 do roku 1959 spadaly Kaňovice pod soudní i politický okres Uherský 

Brod. Obyvatelé této malé obce se zabývali především zemědělstvím, ale také 

ovocnářstvím a chovem nordických koní. [4] 

 

 V roce 1976 byla obec připojena k obci Hřivnův újezd. V roce 1991 se obec 

Kaňovice opět osamostatnila na základě referenda. Roku 2005 byl obci udělen znak a 

vlajka obce Kaňovice. V roce 2006 je v obci 106 čísel popisných rodinných domů. [4]  

 

3.3 Geologické a geomorfologické poměry 

 
Obec leží v údolí podél Černého potoka. Nadmořská výška se pohybuje od 240 do 390 

metrů nad mořem. Nejnižší bod je v místě, kde Černý potok opouští katastr Kaňovic 

směrem na Biskupice. Nejvyšším bodem je úbočí kóty ,, Za dvory’’. Na jihozápadní straně 

se začíná terén svažovat k rovinám kolem Uherského Brodu a dál k řece Moravě. Na 

severovýchodě se začínají rýsovat kopce Vizovické vrchoviny. Jihovýchodně se nachází 

CHKO bílé Karpaty. V okolí obce se nachází zemědělská půda. [5] 

 

3.4 Klimatické poměry 

 
Území je začleněno do mírné teplé oblasti s krátkým mírně suchým létem (průměrná 

teplota v červenci 16-18 °C, počet letních dnů 30-40), mírným jarem (průměrná teplota 

v dubnu 6-7 °C) a mírným podzimem (průměrná teplota v říjnu 6-7 °C). Zima je normálně 

dlouhá, mírně chladná se sněhovou pokrývkou spíše kratší (60-100 dní, průměrná teplota 

v lednu -2 až -3 °C). Jako průměrná roční teplota se uvádí 8,1 °C a průměrný roční úhrn 

srážek je 752 mm. [5] 

 

3.5 Vymezení řešeného území 
 

Řešené území se nachází ve východní části obce zvané ,,Losky’’. Nadmořská výška řešené 

lokality je 290-305m.n.m. Výměra řešeného území je 13 104 m². Daná lokalita je 

v územním plánu schváleném obecním zastupitelstvem dne 7.6.2002 určená jako plocha 



6 
 

bydlení.  K pozemku vede místní komunikace. Docházková vzdálenost k autobusové 

zastávce je 550 metrů. V blízkosti území se nachází hřbitov, ale jelikož se bude jednat 

pouze o individuální zástavbu rodinnými domy, nebude narušena důstojnost místa. Přes 

území vede nadzemní vedení nízkého napětí k samostatnému objektu myslivecké chaty.  

 
3.6 Urbanistická koncepce 

 
V obci se nachází pouze individuální zástavba rodinnými domy, proto jsem se i v rámci 

variantních řešení rozhodl dodržet stávající koncept. V jižní části obce se nachází plochy 

výroby, zde jsou velké výrobní haly.  

 

3.7 Služby a občanská vybavenost 

 
Školství: 

Přímo v obci se nenachází žádná mateřská ani základní škola. Mateřská škola byla zrušena 

ke dni 31.7 2003. Nejbližší mateřská škola je v sousední obci Hřivnův Újezd, zde je 

zřízena také základní škola pro první 4 ročníky studia. Další základní škola se vyskytuje 

v obci Velký Ořechov vzdálené od obce 4,6 km, tato škola již vyučuje 9 kompletních 

ročníků. Dále je možnost dojíždět do nedalekých Luhačovic. Za středoškolským vzděláním 

se dojíždí do krajského města Zlín. Zde je zřízena dokonce i univerzita Tomáše Bati.  

 

Zdravotnictví: 

Jednou týdně má v obci ordinační hodiny MUDr. Petr Minařík. Jinak není v obci k 

dispozici žádná stálá ordinace ani lékárna. Proto se opět dojíždí do Zlína nebo Luhačovic. 

 

Kultura a kulturní památky: 

V obci se nachází knihovna, která má otevřeno jednou týdně. Zdejší obyvatelé se snaží 

dodržovat některé tradiční akce, jakými jsou fašanky nebo stavění a kácení máje. 

Dominantou obce je kaple zasvěcená Panně Marii, kterou sami občané postavili v letech 

1951-52. Další významnou památkou je rolnická usedlost č.p.19, která získala v roce 2011 

významné mezinárodní ocenění v rámci projektu Terra Inkognita, kulturního programu 

Evropské unie ve Francii. Hlavním cílem projektu je uchování, propagace a rozvoj hliněné 

architektury v Evropě. [4] 
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Sport: 

V obci působí sbor dobrovolných hasičů Kaňovice. Fotbalový oddíl hraje své zápasy na 

hřišti ve Hřivném Újezdu pod názvem TJ Hřivnův Újezd – Kaňovice. [4] 

 

Firmy v obci: 

V obci se nachází prodejna smíšeného zboží. Ve výrobní zóně obce je jedna stavební firma 

i s prodejem stavebního materiálu. Dále zde působí firma na výrobu kontejnerů, 

nátěrových hmot a autoopravna. [4] 

 

Správa obce: 

V obci je zřízen obecní úřad. Starostou obce je pan Jiří Mikel. Spadá pod obec 

s rozšířenými pravomocemi Zlín. PSČ pro obec Kaňovice 763 41.  

 

3.8 Doprava 

 
Obcí prochází silnice III. třídy/4972. Nevede zde žádná železnice. Je zde dobré autobusové 

spojení, jelikož se obec nachází na přímé hlavní trase mezi Zlínem a Uherským Brodem. 

V obci je jedna autobusová zastávka a to přímo u obecního úřadu a obchodu se smíšeným 

zbožím.  

 

3.9 Technická infrastruktura 

 
Zásobování vodou: 

Obec je zásobována ze skupinového vodovou Slavičín – Luhačovice. Voda je vyráběná 

v úpravně vody v Ludkovicích. Vodovod je doveden až k hranici řešeného území. 

 

Odkanalizování: 

V obci se nenachází centrální ČOV, i když je zakreslená a schválená v územním plánu, tak 

stále nedošlo k jejímu vybudování. Proto musí mít každý dům svou vlastní čističku 

odpadních vod. Takto přečištěné odpadní vody jsou zaústěny do místního recipientu, proto 

je ve všech variantách navrhována pouze jednotná kanalizace.  
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Zásobování elektrickou energií: 

K řešenému území vede kabelový rozvod NN 0,4kV. Zdrojem elektrické energie je 

příhradová stožárová transformovna 22/0,4kV ,,T3-Kaňovice střed”. Na řešeném území se 

nachází nadzemní vedení NN 0,4kV, které zásobuje mysliveckou chatu nad řešeným 

územím. V projektu se počítá s přeložením tohoto vedení a napojení myslivecké chaty na 

nově budovanou podzemní elektrickou síť. Obcí prochází nadzemní vedení VN 22kV.  

 

Zásobování plynem: 

Řešené území bude zásobováno plynem ze STL plynovodu průměru 63x5,8, který je 

doveden až k řešené lokalitě. STL rozvodná plynovodní síť v obci Kaňovice je 

provozována pod tlakem 0,30MPa. 

 

Telekomunikace: 

V řešeném území se nenachází žádné vedení telekomunikačních sítí.  
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4. Urbanistické řešení území 

 

4.1 Současný stav řešeného území 

 

Řešené území se nachází ve východní část obce v nadmořské výšce 290 - 305 metrů nad 

mořem. Dotčené parcely patří v současné době celkem třem majitelům (viz. výkres č. 3 

majetkoprávní vztahy). A to konkrétně MS – Stavby s.r.o., Štěpaníkové Martě a obci 

Kaňovice. Celková výměra daného území je 13 104 m². K území je dovedena veškerá 

technická infrastruktura. Území bude dopravně napojeno na místní komunikaci o šířce 6 

metrů. Území je mírně svažité a nachází se na něm louka (viz příloha č.2   

fotodokumentace ) 

 

4.2 Limity využití území 

 

Daná oblast je určena ve schváleném územním plánu ze 7.6.2002 navržena jako plocha 

bydlení. (viz příloha č.3-Územní plán). 

 

 Limity vychází především z ochranných pásem veškerých inženýrských sítí. Tyto 

limity je nutné dodržet (viz výkres č. 3 – výkres limitů území). Jedná se o ochranné pásmo 

jednotné kanalizační sítě DN 600, které je vymezeno svislými rovinami na každou stranu, 

ve vzdálenosti 2,5 metru od vnějšího líce potrubí. Dále pak ochranné pásmo plynovodu 1 

metr, vodovodu 1,5 metru a podzemního vedení NN 1 metr. Ochranné pásmo nadzemního 

vedení NN v šířce 7 metrů zanikne po přeložení kabelu pod zem. Na území se vztahuje i 

ochranné pásmo hřbitova v šířce 100 metrů od ohradní zdi. Vzhledem k tomu, že území 

bude zastavěno pouze individuální zástavbou rodinnými domy a nebude narušena 

důstojnost hřbitova, je možné postavit domy i uvnitř tohoto ochranného pásma. Jelikož se 

v obci nachází pouze individuální zástavba, rozhodl jsem se i všechny navrhované objekty 

řešit jako samostatně stojící rodinné domy. Proto není ve variantním řešení použita žádná 

řadová ani jiná zástavba. 
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4.3 Urbanistické řešení – varianta č.1 

 

4.3.1 Popis navrhovaného řešení: 

V této variantě jsou navrženy dva druhy rodinných domů. Jedná se vždy o samostatně 

stojící rodinné domy bez garáží. Jedná se o variantu nejhospodárněji využívající dané 

území. Je zde jedenáct rodinných domů typu 1 a šest rodinných domů typu 2. Domy 

navržené v této variantě jsou ze všech nejmenší. Umístění jednotlivých domů je navrženo 

tak, aby byly dodrženy minimální vzdálenosti od sousedních domů. Plocha jednotlivých 

parcel se pohybuje v rozmezí od 497 m² do 732 m². Domy jsou navrženy tak, aby jejich 

umístění odpovídalo situování vůči světovým stranám. Součástí návrhu je i navržení 

veřejné zeleně o celkové ploše 637 m². 

 

Rodinný dům typ 1 : Jedná se o dům menší velikostní kategorie vhodný i pro užší parcely. 

V navrhovaném řešení má situován vchod na sever a západ. Dům má sedlovou střechu, 

s obytným podkrovím. Je vhodný pro 4-5 osob. Zastavěná plocha je 81,3 m², užitková 

plocha je 136,9 m². Dům je nejlevnější z navrhovaných variantních řešení. Parkování 

automobilů bude řešeno v prostoru před jednotlivými domy. Toto stání bude případně 

možné zastřešit. Barevné řešení fasády bude řešeno individuálně dle požadavků investora. 

To platí i pro materiálové řešení. 

 

 

Obr. 2 Rodinný dům typ 1 (www.gservis.cz) 
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Rodinný dům typ 2: Jedná se o dům menší velikostní kategorie vhodný do nízké okolní 

zástavby. V navrhovaném řešení má situován vchod na jih. Dům má sedlovou střechu, 

s obytným podkrovím. Je vhodný pro 4-5 osob. Zastavěná plocha je 99,0 m², užitková 

plocha je 153,2 m². Dům je finančně nákladnější než typ 1. Parkování automobilů bude 

řešeno v prostoru před jednotlivými domy. Toto stání bude případně možné zastřešit. 

Barevné řešení fasády bude řešeno individuálně dle požadavků investora. To platí i pro 

materiálové řešení. 

 

 

Obr. 3 Rodinný dům typ 2 (www.gservis.cz) 

 

 Příjezdy k domům jsou řešeny pomocí zámkové dlažby. V této variantě je 

vzdálenost uliční čáry daná tak, aby bylo možné před domem pohodlně zaparkovat dva 

osobní automobily. Jednotlivé parcely budou oploceny drátěným plotem s ocelovými 

sloupky. Od příjezdové komunikace budou navrženy plotové zídky s dřevěnou výplní. 

V těchto zídkách budou poté umístěny plynoměry včetně regulačních stanic a elektroměry.  

 

4.3.2 Dopravní řešení: 

Vzhledem k tomu, že dané území má poměrně jasně daný dopravní skelet, je v této 

variantě navržena pouze jedna cesta s obratištěm na konci cesty. Toto obratiště je navrženo 

podle normy ČSN 73 6110 tak, aby zde bylo umožněno pohodlné otočení nákladního 

vozidla pro svoz komunálního odpadu. Navrhovaná komunikace je navržena jako ulice D1, 
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jedná se o zklidněnou komunikaci umožňující smíšený provoz chodců i motorových 

vozidel. Maximální povolená rychlost je snížena na 30 km/h. Celková šířka navrhované 

komunikace je 7 metrů. Tato komunikace bude zřízena ze zámkové dlažby, aby ji bylo 

možné rozebrat v případě poruchy inženýrských sítí. Podél cesty povede komunikace pro 

pěší, která nebude výškově oddělena od prostoru pro automobilovou dopravu. Pěší 

komunikace bude oddělena pouze barevně. Příčný sklon vozovky bude 2,5 %. Před 

vjezdem do řešeného území se nachází zpomalovací práh. Rozhledové trojúhelníky jsou 

navrženy podle normy ČSN 73 6102 a mají délku ramen 31 metrů. Celková délka navržené 

komunikace je 207,8 metru. 

 

 Statická doprava je navržena individuálním stáním u jednotlivých rodinných domů. 

 

4.3.3 Technická infrastruktura: 

4.3.3.1 Vodovod: 

Je navržen nový vodovod PE 80 v celkové délce 201,2 metrů, který vede pod silnicí. Ten 

je připojen na stávající vodovod PE 80. Vodovod je uložen v nezamrzne hloubce 1500 mm 

pod zemí. Toto potrubí bude do výše 300 mm nad horní hranu zasypáno pískem a 

označeno výstražnou fólií. Z tohoto vodovodu je připojeno celkem 14 domů. Každý dům 

má svou vlastní přípojku DN 32. Zbývající tři domy jsou napojeny přímo ze stávajícího 

řádu PE 50 přípojkou DN 32. V řešeném území jsou navrženy dva nadzemní hydranty typu 

NOVA DN 80. Ty jsou od sebe vzdáleny 165 metrů. 

 

4.3.3.2 Kanalizace: 

Jsou navrženy dvě nové větve kanalizace, obě dvě jsou připojeny do stávající jednotné 

kanalizace DN 600. Na větev DN 400 délky 229,1 metru je připojeno celkem 14 domů. Na 

druhou větev DN 300 délky 69,1 metru jsou připojeny 3 domy. Každý dům má svou 

samostatnou přípojku DN 200. Každý dům má svou vlastní čističku odpadních vod typu 

CLEANNY 8. Odvedení dešťových vod je řešeno vsakováním na jednotlivých pozemcích. 

Odvodnění cesty je provedeno silničními kanály. Dešťová voda ze střešních žlabů je 

vedena přímo do navržené kanalizační přípojky. Napojení je provedeno v revizní šachtě, 

která se nachází za čističkou odpadních vod. Sklon kanalizace odpovídá sklonu navržené 

cesty. Navržený sklon vzhledem ke svažitosti terénu bezpečně vyhoví minimálním 

požadavkům na skon kanalizace. Materiál kanalizace je zvolen PVC SYSTÉM – KG.  
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4.3.3.3 Plynovod: 

Daná lokalita bude zásobována STL plynovodem DN 63, který je napojen na stávající STL 

plynovod DN 63. Toto STL potrubí je navrženo z trub IPE, potrubí bude chráněno 

pískovým ložem a výstražnou fólií. STL plynovod je uložen v hloubce 1100 mm. Na tento 

STL plynovod budou připojeny jednotlivé domy samostatnou přípojku DN 32. U každého 

domu bude v plotové zídce situována regulační stanice, která převede STL plynovod na 

NTL se stálým pracovním tlakem 5kPa. Na tento NTL plynovod už budou napojeny 

jednotlivé spotřebiče rodinných domů. Na nově budovaný STL plynovod bude připojeno 

celkem čtrnáct domů. Na stávající STL plynovod budou připojeny tři domy. Celková délka 

nově navrhovaného STL plynovodu je 194,4 metru. 

 

4.3.3.4 Zásobování elektrickou energií: 

Je provedeno vedením kabelového rozvodu NN 0,4kV v hloubce 1000 mm, který je 

napojen na stávající kabelové vedení NN 0,4kV. Zdrojem této energie je příhradová 

stožárová transformovna 22/0,4kV ,,T3-Kaňovice střed’’. Během realizace tohoto vedení 

bude zároveň provedeno přeložení nadzemní vedení NN, které vede k objektu myslivecké 

chaty východně od řešeného území. Tento objekt bude opětovně napojen na nově 

budované podzemní vedení NN. Elektroměrové stanice budou umístěny v oploceních na 

hranicích pozemků. Součástí je i návrh veřejného osvětlení. To bude umístěno na 

ocelovém stožáru typu J11. V této variantě je navrženo celkem 6 stožárů veřejného 

osvětlení. Přípojky k jednotlivým domům budou provedeny kabelem Al 25 mm². Celková 

délka navrhovaného podzemního vedení NN je 248,1 metru.  

 

 Při navrhování veškerých inženýrských sítí byla dodržována norma ČSN 73 6005.
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4.4 Urbanistické řešení – varianta č.2 

 

4.4.1 Popis navrhovaného řešení: 

Daný návrh obsahuje celkem tři druhy rodinných domů. Jedná se o samostatně stojící 

rodinné domy včetně garáže. Jedná se o variantu, ve které je navrženo nejméně domů a to 

konkrétně deset. Jsou navrženy dva domy typu 1, čtyři domy typu 2 a čtyři domy typu 3. 

Jedná se o domy střední a vyšší kategorie, a proto jsou i pozemky náležící k jednotlivým 

domům větší. Plocha jednotlivých parcel se pohybuje v rozmezí od 955 m² do 1357 m². 

Rozmístění domů odpovídá správné orientaci vůči světovým stranám. Součástí návrhu je i 

navržení veřejné zeleně o celkové ploše 479 m². 

 

Rodinný dům typ 1: Jedná se o dům střední velikostní kategorie, který je vhodný do mírně 

svažitého terénu. Dům má sedlovou střechu s obytným podkrovím. Svým vnitřním 

uspořádáním je schopen uspokojit nároky na bydlení šesti až sedmi členné rodiny. Obytné 

podkroví slouží jako noční část, denní část se nachází v přízemí rodinného domu. 

V navrhovaném řešení je vchod situován na západ. Dům je finančně nákladnější než domy 

ve variantě 1. Zastavěná plocha je 124,4 m², užitková plocha je 172 m². Součástí domu je 

garáž pro jedno osobní vozidlo. Další automobil bude možné zaparkovat před domem. 

Barevné řešení fasády bude řešeno individuálně dle požadavků investora. To platí i pro 

materiálové řešení.  

 

Obr. 4 Rodinný dům typ 1 (www.gservis.cz) 
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Rodinný dům typ 2: Jedná se dům větší velikostní kategorie, který je vhodný do mírně 

svahovitého terénu. Svými vnitřními prostory plně uspokojí nároky na bydlení i těch 

nejnáročnějších rodin. Dům je vhodný pro 5-6 osob. Je určen pro větší stavební pozemek 

s dostatečnou šířkou. V navrhovaném řešení má vchod situován na sever. Zastavěná plocha 

je 205,6 m², užitková plocha je 300,6 m². Jedná se o finančně nejnákladnější dům ze všech 

navrhovaných řešení. Součástí domu je dvougaráž. Barevné řešení bude řešeno 

individuálně dle požadavků investora. To platí i pro materiálové řešení. 

 

 

Obr. 5 Rodinný dům typ 2 (www.gservis.cz) 

 

Rodinný dům typ 3: Jedná se o dům větší velikostní kategorie, který je vhodný do mírně 

svahovitého terénu. Svým vnitřním uspořádáním může uspokojit i nároky dvou rodinných 

jednotek. Je určen pro větší stavební pozemek. Dům je určen až pro šest osob. 

V navrhovaném řešení má vchod situován na jih. Zastavěná plocha je 155,8 m², užitková 

plocha je 254,9 m². Jedná se o druhý finančně nejnákladnější dům z variantních řešení. 

Barevné řešení bude řešeno individuálně dle požadavků investora. To platí i pro 

materiálové řešení. 
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Obr. 6 Rodinný dům typ 3 (www.gservis.cz) 

 

 Příjezdy k domům jsou řešeny pomocí zámkové dlažby. U domu typu 1 je 

vzdálenost uliční čáry daná tak, aby bylo umožněno trvalé parkování jednoho osobního 

automobilu. U zbylých domů je možno také zaparkovat automobil i před garáží, i když 

vzdálenost uliční čáry je menší než u domu typu 1. Jednotlivé parcely budou oploceny 

drátěným plotem s ocelovými sloupky. Od příjezdové komunikace budou navrženy plotové 

zídky s dřevěnou výplní. V těchto zídkách budou poté umístěny plynoměry včetně 

regulačních stanic a elektroměry. 

 

4.4.2 Dopravní řešení: 

Ve variantě 2 je dopravní řešení téměř shodné s variantou 1. Jedná se o jednu cestu 

s obratištěm na konci, které je navrženo podle normy ČSN 73 6110. Navrhovaná 

komunikace je navržena jako ulice D1, jedná se o zklidněnou komunikaci umožňující 

smíšený provoz chodců i motorových vozidel. Maximální povolená rychlost je snížena na 

30 km/h. Celková šířka navrhované komunikace je 7 metrů. Tato komunikace bude zřízena 

ze zámkové dlažby, aby ji bylo možné rozebrat v případě poruchy inženýrských sítí. Podél 

cesty povede komunikace pro pěší, která nebude výškově oddělena od prostoru pro 

automobilovou dopravu. Pěší komunikace bude oddělena pouze barevně. Příčný sklon 

vozovky bude 2,5 %. Před vjezdem do řešeného území se nachází zpomalovací práh. 
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Rozhledové trojúhelníky jsou navrženy podle normy ČSN 73 6102 a mají délku ramen 31 

metrů. Celková délka navržené komunikace je 207,8 metru. 

 

 Statická doprava je navržena individuálním stáním v garážích jednotlivých 

rodinných domů, případně na prostoru příjezdových komunikací k domům. 

 

4.4.3 Technická infrastruktura: 

4.4.3.1 Vodovod: 

Je navržen nový vodovod PE 80 v celkové délce 198,2 metrů, který vede pod silnicí. Ten 

je připojen na stávající vodovod PE 80. Vodovod je uložen v nezamrzne hloubce 1500 mm 

pod zemí. Toto potrubí bude do výše 300 mm nad horní hranu zasypáno pískem a 

označeno výstražnou fólií. Z tohoto vodovodu je připojeno celkem 8 domů. Každý dům má 

svou vlastní přípojku DN 32. Zbývající dva domy jsou napojeny přímo ze stávajícího řádu 

PE 50 přípojkou DN 32. V řešeném území jsou navrženy dva nadzemní hydranty typu 

NOVA DN 80. Ty jsou od sebe vzdáleny 165 metrů. 

 

4.4.3.2 Kanalizace: 

Jsou navrženy dvě nové větve kanalizace, obě dvě jsou připojeny do stávající jednotné 

kanalizace DN 600. Na větev DN 400 délky 211,1 metru je připojeno celkem 8 domů. Na 

druhou větev DN 300 délky 74,3 metru jsou připojeny 2 domy. Každý dům má svou 

samostatnou přípojku DN 200. Každý dům má svou vlastní čističku odpadních vod typu 

CLEANNY 8. Odvedení dešťových vod je řešeno vsakováním na jednotlivých pozemcích. 

Odvodnění cesty je provedeno silničními kanály. Dešťová voda ze střešních žlabů je 

vedena přímo do navržené kanalizační přípojky. Napojení je provedeno v revizní šachtě, 

která se nachází za čističkou odpadních vod. Sklon kanalizace odpovídá sklonu navržené 

cesty. Navržený sklon vzhledem ke svažitosti terénu bezpečně vyhoví minimálním 

požadavkům na skon kanalizace. Materiál kanalizace je zvolen PVC SYSTÉM – KG.  

 

4.4.3.3 Plynovod: 

Daná lokalita bude zásobována STL plynovodem DN 63, který je napojen na stávající STL 

plynovod DN 63. Toto STL potrubí je navrženo z trub IPE, potrubí bude chráněno 

pískovým ložem a výstražnou fólií. STL plynovod je uložen v hloubce 1100 mm. Na tento 

STL plynovod budou připojeny jednotlivé domy samostatnou přípojku DN 32. U každého 

domu bude v plotové zídce situována regulační stanice, která převede STL plynovod na 
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NTL se stálým pracovním tlakem 5kPa. Na tento NTL plynovod už budou napojeny 

jednotlivé spotřebiče rodinných domů. Na nově budovaný STL plynovod bude připojeno 

celkem osm domů. Na stávající STL plynovod budou připojeny dva domy. Celková délka 

nově navrhovaného STL plynovodu je 194,1 metru. 

 

4.4.3.4 Zásobování elektrickou energií: 

Je provedeno vedením kabelového rozvodu NN 0,4kV v hloubce 1000 mm, který je 

napojen na stávající kabelové vedení NN 0,4kV. Zdrojem této energie je příhradová 

stožárová transformovna 22/0,4kV ,,T3-Kaňovice střed’’. Během realizace tohoto vedení 

bude zároveň provedeno přeložení nadzemní vedení NN, které vede k objektu myslivecké 

chaty východně od řešeného území. Tento objekt bude opětovně napojen na nově 

budované podzemní vedení NN. Elektroměrové stanice budou umístěny v oploceních na 

hranicích pozemků. Součástí je i návrh veřejného osvětlení. To bude umístěno na 

ocelovém stožáru typu J11. V této variantě je navrženo celkem 5 stožárů veřejného 

osvětlení. Přípojky k jednotlivým domům budou provedeny kabelem Al 25 mm². Celková 

délka navrhovaného podzemního vedení NN je 248,1 metru. 

 

Při navrhování veškerých inženýrských sítí byla dodržována norma ČSN 73 6005. 
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4.5 Urbanistické řešení – varianta č.3 

 

4.5.1 Popis navrhovaného řešení: 

Třetí varianta se zcela liší od předešlých dvou variantních řešení. Její hlavní předností je 

nejlepší orientace většiny domů ke světovým stranám. Jsou zde navrženy dvě varianty 

domů včetně garáže. Finančně se jedná o středně nákladnou variantu. V této variantě je 

navrženo celkem třináct rodinných domů, z toho jedenáct domů typu 1 a dva domy typu 2 

se samostatně stojící dvougaráží. V návrhu jsou důsledně dodrženy minimální vzdálenosti 

domů. Domy jsou navrženy tak aby jejich umístění odpovídalo situování vůči světovým 

stranám. Plocha jednotlivých parcel se pohybuje v rozmezí od 531 do 781 m². Jsou zde ale 

také dvě parcely nadstandartních rozměrů a to 1104 m² a 1234 m². Součástí návrhu je i 

navržení veřejné zeleně o celkové ploše 724 m². Přes tuto veřejnou zeleň vede pěší 

přístupová cesta, která je provedena ze zámkové dlažby.  

 

Rodinný dům typ 1: Jedná se o dům větší velikostní kategorie, který je vhodný pro čtyři až 

šest osob. V navrhovaném řešení má vchod situován na sever a na východ. Předsunutá 

dvougaráž umožňuje situování obytných místností do klidnější části parcely. Zastavěná 

plocha je 128,1 m², užitková plocha je 191,0 m². Barevné řešení bude řešeno individuálně 

dle požadavků investora. To platí i pro materiálové řešení. Jedná se o dům finančně 

nákladnější než varianta 2. 

 

Obr. 7 Rodinný dům typ 1 (www.gservis.cz) 
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Rodinný dům typ 2+ samostatně stojící dvougaráž: Jedná se o dům menší velikostní 

kategorie, který je vhodný pro mírně svažitý terén. Uspokojí nároky na bydlení pěti až šesti 

osob. Zastavěná plocha je 104,5 m², užitková plocha je 157,1 m². V navrhovaném řešení 

má vchod situován na západ. Dispozičním řešením je vhodně oddělena denní a noční část 

rodinného domu. Dům je vhodný i pro malé stavební pozemky. K domu je přistavena 

samostatně stojící dvougaráž. Ta má zastavěnou plochu 42,3 m², užitková plocha je 36,4 

m². Barevné řešení bude řešeno individuálně dle požadavků investora. To platí i pro 

materiálové řešení. Tento dům vychází včetně garáže finančně nákladněji než dům typu 1. 

V případě, že by si investor nepřál garáž realizovat, vychází dům finančně levněji než typ 

1. 

 

Obr. 8 Rodinný dům typ 2 (www.gservis.cz) 

 

Příjezdy k domům jsou řešeny pomocí zámkové dlažby. U domu typu 1 je 

vzdálenost uliční čáry daná tak aby bylo umožněno případné zaparkování dvou osobních 

automobilů. U domu typu 2 je možno zaparkovat podélně jeden osobní automobil. 

Jednotlivé parcely budou oploceny drátěným plotem s ocelovými sloupky. Od příjezdové 

komunikace budou navrženy plotové zídky s dřevěnou výplní. V těchto zídkách budou 

poté umístěny plynoměry včetně regulačních stanic a elektroměry. 
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4.5.2 Dopravní řešení: 

Třetí varianta má navržen naprosto odlišný dopravní skelet. Jeho nevýhodou je větší 

pracnost zemních prací a větší celková délka silniční komunikace a to o přibližně 25 %. 

Díky tomu je i veškeré vedení technické infrastruktury delší. Celková délka navržené 

komunikace je 259,4 metru. Na konci je opět navrženo obratiště podle normy ČSN 73 

6110. Navrhovaná komunikace je navržena jako ulice D1, jedná se o zklidněnou 

komunikaci umožňující smíšený provoz chodců i motorových vozidel. Maximální 

povolená rychlost je snížena na 30 km/h. Celková šířka navrhované komunikace je 7 

metrů. Tato komunikace bude zřízena ze zámkové dlažby, aby ji bylo možné rozebrat 

v případě poruchy inženýrských sítí. Podél cesty povede komunikace pro pěší, která 

nebude výškově oddělena od prostoru pro automobilovou dopravu. Oproti variantě 1 a 2 

vede komunikace pro pěší na opačné straně vozovky. Pěší komunikace bude oddělena 

pouze barevně. Příčný sklon vozovky bude 2,5 %. Před vjezdem do řešeného území se 

nachází zpomalovací práh. Rozhledové trojúhelníky jsou navrženy podle normy ČSN 73 

6102 a mají délku ramen 31 metrů. 

 

4.5.3 Technická infrastruktura: 

4.5.3.1 Vodovod: 

Je navržen nový vodovod PE 80 v celkové délce 257,8 metrů, který vede částečně pod 

silnicí a částečně pod pěší komunikací veřejné zeleně. Toto řešení je realizováno z důvodu 

nutnosti napojit nový vodovod na stávající vodovod PE 80. Vodovod je uložen 

v nezamrzne hloubce 1500 mm pod zemí. Toto potrubí bude do výše 300 mm nad horní 

hranu zasypáno pískem a označeno výstražnou fólií. Z tohoto vodovodu je připojeno 

celkem 11 domů. Každý dům má svou vlastní přípojku DN 32. Zbývající dva domy jsou 

napojeny ze stávajícího řádu PE 50 potrubím PE 50 o délce 26 metrů a přípojkou DN 32. 

V řešeném území jsou navrženy dva nadzemní hydranty typu NOVA DN 80. Ty jsou od 

sebe vzdáleny 173 metrů. 

 

4.5.3.2 Kanalizace: 

Je navržena pouze jedna větev nové kanalizace, ta je připojeny do stávající jednotné 

kanalizace DN 600. Na větev DN 400 celkové délky 317,0 metru je připojeno všech 13 

domů. Každý dům má svou samostatnou přípojku DN 200. Každý dům má svou vlastní 

čističku odpadních vod typu CLEANNY 8. Odvedení dešťových vod je řešeno vsakováním 

na jednotlivých pozemcích. Odvodnění cesty je provedeno silničními kanály. Dešťová 
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voda ze střešních žlabů je vedena přímo do navržené kanalizační přípojky. Napojení je 

provedeno v revizní šachtě, která se nachází za čističkou odpadních vod. Sklon kanalizace 

odpovídá sklonu navržené cesty. Navržený sklon vzhledem ke svažitosti terénu bezpečně 

vyhoví minimálním požadavkům na skon kanalizace. Materiál kanalizace je zvolen PVC 

SYSTÉM – KG.  

 

4.5.3.3 Plynovod: 

Daná lokalita bude zásobována STL plynovodem DN 63, který je napojen na stávající STL 

plynovod DN 63. Toto STL potrubí je navrženo z trub IPE, potrubí bude chráněno 

pískovým ložem a výstražnou fólií. STL plynovod je uložen v hloubce 1100 mm. Na tento 

STL plynovod bude připojeno všech třináct domů samostatnou přípojku DN 32. U každého 

domu bude v plotové zídce situována regulační stanice, která převede STL plynovod na 

NTL se stálým pracovním tlakem 5kPa. Na tento NTL plynovod už budou napojeny 

jednotlivé spotřebiče rodinných domů. Celková délka nově navrhovaného STL plynovodu 

je 245,7 metru. 

 

4.5.3.4 Zásobování elektrickou energií: 

Je provedeno vedením kabelového rozvodu NN 0,4kV v hloubce 1000 mm, který je 

napojen na stávající kabelové vedení NN 0,4kV. Zdrojem této energie je příhradová 

stožárová transformovna 22/0,4kV ,,T3-Kaňovice střed’’. Během realizace tohoto vedení 

bude zároveň provedeno přeložení nadzemní vedení NN, které vede k objektu myslivecké 

chaty východně od řešeného území. Tento objekt bude opětovně napojen na nově 

budované podzemní vedení NN. Elektroměrové stanice budou umístěny v oploceních na 

hranicích pozemků. Součástí je i návrh veřejného osvětlení. To bude umístěno na 

ocelovém stožáru typu J11. V této variantě je navrženo celkem 6 stožárů veřejného 

osvětlení. Přípojky k jednotlivým domům budou provedeny kabelem Al 25 mm². Celková 

délka navrhovaného podzemního vedení NN je 286,6 metru. 

 

Při navrhování veškerých inženýrských sítí byla dodržována norma ČSN 73 6005. 
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4.6 Návrh veřejné zeleně 

 

4.6.1 Popis navrhovaného řešení: 

Součástí každého variantního řešení je i návrh prostorou veřejné zeleně. U varianty 1 se 

jedná o plochu 637 m², u varianty 2 má veřejná zeleň plochu 479 m² a u třetí varianty se 

jedná o plochu 724 m². Ve třetí variantě je přes veřejnou zeleň navržena pěší komunikace 

v šířce 1,5 metru. V rámci této práce jsem podrobně vyřešil veřejnou zeleň pouze u 

varianty 1 (viz výkres č. 19 – návrh veřejné zeleně). Ostatní varianty bych řešil podobně, 

jelikož mají podobný tvar i rozměry, proto u varianty 2 a 3 udělám pouze rozpočet, který 

se bude lišit pouze plochou řešeného území. Mobiliář i vysazené stromy ponechám ve 

stejném množství. 

 

 V navržené variantě počítám s tím, že veřejná zeleň bude sloužit především jako 

dětské hřiště, protože je předpoklad, že v nově budovaných domech budou bydlet 

především rodiny s malými dětmi a v obci se nenachází žádné podobné místo. Součástí 

bude i návrh výsadby pěti stromů, z toho dvou listnatých a tří jehličnatých. Dále jsou zde 

navrženy také plochy pro pěší ze zámkové dlažby. Celková plocha této dlažby je 29 m².  

Navržený mobiliář zahrnuje dvě lavičky a jeden odpadkový koš. Pro děti je navrženo jedno 

pískoviště rozměrů 2,04 x 2,04 metru. Dále je zde navržena malá tělocvična se skluzavkou 

od firmy Karim. Kolem skluzavky i pískoviště je navržena nárazová plocha s dřevěných 

štěpků, která odpovídá normě ČSN EN 1176 o materiálech tlumících účinky pádu. Celková 

nárazová plocha je 117 m².   
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4.6.2 Propočet finančních nákladů veřejné zeleně: 

4.6.2.1 Varianta 1: 

ZN. POPIS MJ POČET MJ KČ/MJ CENA CELKEM KČ 

II STAVEBNÍ OBJEKTY 

 Příprava půdy pro výsadbu m² 491 44 21 700 

 Založení trávníku parkového m² 491 24 11 800 

 Výsadba stromu prosto 

kořenného do 200 cm výšky 

Ks 3 697 2 100 

 Bříza (výška  150-200 cm), 

špičáky v kontejnerech do 15 l. 

Ks 2 208 400 

 Zpevněné plochy – zámková 

dlažba 

m² 29 1000 29 000 

Cena II 65 000 

IV  Projektové práce 7 % z ceny II 4 600 

VI Náklady na umístění staveniště 4% z ceny II 2 600 

VII Rezerva 6 % z ceny II 3 900  

VIII Ostatní náklady 

 Pískoviště Ks 1 21 000 21 000 

 Tělocvična se skluzavkou Ks 1 115150 115 200 

 Lavička Ks 2 6860 13 800 

 Odpadkový koš Ks 1 2360 2 400 

Cena VIII 152 400 

Celková cena 228 500 

 

4.6.2.2 Varianta 2: 

ZN. POPIS MJ POČET MJ KČ/MJ CENA CELKEM KČ 

II STAVEBNÍ OBJEKTY 

 Příprava půdy pro výsadbu m² 333 44 14 700 

 Založení trávníku parkového m² 333 24 8 000 

 Výsadba stromu prosto 

kořenného do 200 cm výšky 

Ks 3 697 2 100 

 Bříza (výška  150-200 cm), 

špičáky v kontejnerech do 15 l. 

Ks 2 208 400 

 Zpevněné plochy – zámková 

dlažba 

m² 29 1000 29 000 

Cena II 54 200 

IV  Projektové práce 7 % z ceny II 3 800 

VI Náklady na umístění staveniště 4% z ceny II 2 200 

VII Rezerva 6 % z ceny II 3 300  

VIII Ostatní náklady 

 Pískoviště Ks 1 21 000 21 000 

 Tělocvična se skluzavkou Ks 1 115150 115 200 

 Lavička Ks 2 6860 13 800 

 Odpadkový koš Ks 1 2360 2 400 

Cena VIII 152 400 

Celková cena 215 900 
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4.6.2.3 Varianta 3: 

ZN. POPIS MJ POČET MJ KČ/MJ CENA CELKEM KČ 

II STAVEBNÍ OBJEKTY 

 Příprava půdy pro výsadbu m² 578 44 25 500 

 Založení trávníku parkového m² 578 24 13 900 

 Výsadba stromu prosto 

kořenného do 200 cm výšky 

Ks 3 697 2 100 

 Bříza (výška  150-200 cm), 

špičáky v kontejnerech do 15 l. 

Ks 2 208 400 

 Zpevněné plochy – zámková 

dlažba 

m² 29 1000 29 000 

Cena II 70 900 

IV  Projektové práce 7 % z ceny II 5 000 

VI Náklady na umístění staveniště 4% z ceny II 2 900 

VII Rezerva 6 % z ceny II 4 300  

VIII Ostatní náklady 

 Pískoviště Ks 1 21 000 21 000 

 Tělocvična se skluzavkou Ks 1 115150 115 200 

 Lavička Ks 2 6860 13 800 

 Odpadkový koš Ks 1 2360 2 400 

Cena VIII 152 400 

Celková cena 235 500 

 

4.6.2.4 Souhrn nákladů na veřejnou zeleň: 

Varianta 1 228 500 

Varianta 2 215 900 

Varianta 3 235 500 

 

4.7 Vliv na životní prostředí 

 

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí nepředstavují 

navrhované stavby negativní vlivy na životní prostředí. Zástavba je navržena tak, aby 

nenarušovala ráz krajiny ani charakter okolního území.  

 

 Odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do místního recipientu. Každý 

dům má svou samostatnou čistírnu odpadních vod. Odpadní voda ze zpevněných 

komunikací je odváděna přes odlučovače ropných látek. 

 

 Připojení na plynovod slouží k odběru zemního plynu, ten je slouží k ohřevu TUV, 

k vaření a k vytápění. Takovéto řešení má minimální vliv na znečišťování ovzduší. 
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 S tuhým odpadem bude nakládáno podle zákona o odpadech č. 185/20001 Sb. U 

každého domu je navržena sběrná nádoba na tuhý odpad o objemu 240 litrů. V prostoru 

veřejné zeleně je navržen jeden koš pro uživatele tohoto prostoru. V místě vjezdu do 

řešené zóny budou vždy umístěny tři kontejnery na tříděný odpad. Tyto kontejnery budou 

umístěny v prostoru zeleného pásu podél navržené komunikace. Odpad z navrženého 

území bude odvážen na skládku odpadů v nedaleké obci Prakšice. 
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5. Výpočet finančních nákladů variantních řešení 

 

5.1 Postup výpočtu finančních nákladů a použité podklady 

 

Při výpočtu finančních nákladů budu postupovat tak, jako kdyby se jednalo o 

developerskou výstavbovou činnost. Tudíž tak, že všechny pozemky odkoupí jedna fyzická 

nebo právnická osoba. Při výpočtu jsem vycházel z cenových standardů [6] a ústavu 

územního rozvoje [7]. 

 

 Zpočátku spočítám veškeré finanční náklady jednotlivých variantních řešení. Poté 

udělám výpočet cen jednotlivých domů. To udělám tak, že spočítám finanční náklady 

jednotlivých domů podle obestavěného prostoru (viz tabulka 5.6). Ke každému domu poté 

připočítám cenu za veškeré ostatní náklady kromě nákladů na samotný dům (viz tabulka 

5.5). Tato připočítaná cena bude vypočítána procentuálním podílem jednotlivých parcel 

náležících ke každému domu. Tím dostanu orientační finanční náklady na jednotlivé domy 

zvlášť. Veškeré finanční náklady jsou prozatím počítány bez finančního zisku. Ten by si 

každý developer určil na základě vlastních zkušeností tak aby byly jednotlivé domy 

prodejné v dané lokalitě. Cena za 1 m² byla určena na základě cen stavebních parcel 

v okolí zjištěních na stránkách agentury Zvonek [8] (viz tabulka). 

 

Lokalita Cena za 1 m² 

Lípa-Zlín 355 Kč 

Ludkovice 350 Kč 

Hošťálková 266 Kč 

Valašská Polanka 300 Kč 

Vsetín 270 Kč 

 

 Z uvedené tabulky vyplývá, že cena podobných stavebních pozemků v okolí 

pohybuje od 266 Kč do 355 Kč za 1 m². V práci jsem zvolil cenu 350 Kč, jelikož obec 

Ludkovice se nachází přímo v sousedství obce Kaňovice (viz výkres č.1). 
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5.2 Výpočet finančních nákladů varianty 1 

 

ZN. POPIS MJ POČET MJ KČ/MJ CENA CELKEM KČ 

I POZEMEK m² 13 104 350  4 586 400 

II STAVEBNÍ OBJEKTY 

 Příprava půdy pro výsadbu m² 8 353 44 367 600 

 Založení trávníku parkového m² 8 353 24 200 500 

 D1-D-3-V-PIII silnice II a III 

tř., a místní komunikace 

m² 1600 1200 1 920 000 

 Zpevněné plochy – zámková 

dlažba 

m² 1 026 1000 1 026 000 

 Kanalizace – plastové DN 300 

v nezpevněné ploše 

bm 69 9 250 638 300 

 Kanalizace – plastové DN 400 

v nezpevněné ploše 

bm 229 10 450 2 393 100 

 Voda - PVC (PN 10) DN 80 

nezastavěné území 

bm 201 1690 339 700 

 Hydrant Nova DN 80 Ks 2 36 200 72 400 

 Plyn – Plastové DN 63 bm 195 1051 205 000 

 Elektrika NN 4 x 50 1 kabel bm 248 537 133 200 

 Sloup uliční do 8 m výšky Ks 6 44 800 268 800 

 Obestavěný prostor rodinných 

domů 

m³ 9 705 4 491  43 585 200 

 Plastová přípojka dešťové vody 

DN 200 mm 

bm 301 3800 1 143 800 

 ČOV – CLEANNY 8 Ks 17 44 000 748 000 

 Vodovodní přípojka DN 32 mm bm 282 4 500 1 269 000 

 Vodoměrná šachta plastová Ks 17 23 000 391 000 

 Plynovodní přípojka z trub PE 

délky 5 m DN 32 do DN 63 

Ks 50 10 130 506 500 

 Kabel Al 25 mm² zemní kabel bm 218 436 95 100 

 Drátěné pletivo poplastované, 

ocelové trubky 

bm 1 093 852 931 300 

 Plot ze sloupků a podezdívky 

z tvárnic a dřevěné výplně 

bm 169 4 865 822 200 

III Provozní soubory - - - - 

Cena II+III 57 056 700 

IV  Projektové práce 7 % z ceny II+III 3 994 000 

V Průzkumné práce 0,1 % z ceny II+III 57 100 

VI Náklady na umístění staveniště 4% z ceny II+III 2 282 300 

VII Rezerva 6 % z ceny II+III 3 423 500 

VIII Ostatní náklady  

 Veřejná zeleň 228 500 

Celková cena 71 627 700 
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5.3 Výpočet finančních nákladů varianty 2 

 

ZN. POPIS MJ POČET MJ KČ/MJ CENA CELKEM KČ 

I POZEMEK m² 13 104 350  4 586 400 

II STAVEBNÍ OBJEKTY 

 Příprava půdy pro výsadbu m² 8 651 44 380 700 

 Založení trávníku parkového m² 8 651 24 207 700 

 D1-D-3-V-PIII silnice II a III 

tř., a místní komunikace 

m² 1600 1200 1 920 000 

 Zpevněné plochy – zámková 

dlažba 

m² 679 1000 679 000 

 Kanalizace – plastové DN 300 

v nezpevněné ploše 

bm 74 9 250 684 500 

 Kanalizace – plastové DN 400 

v nezpevněné ploše 

bm 211 10 450 2 205 000 

 Voda - PVC (PN 10) DN 80 

nezastavěné území 

bm 198 1690 334 700 

 Hydrant Nova DN 80 Ks 2 36 200 72 400 

 Plyn – Plastové DN 63 bm 194 1051 203 900 

 Elektrika NN 4 x 50 1 kabel bm 248 537 133 200 

 Sloup uliční do 8 m výšky Ks 5 44 800 224 000 

 Obestavěný prostor rodinných 

domů 

m³ 10 732 4 491  48 197 500 

 Plastová přípojka dešťové vody 

DN 200 mm 

bm 118 3800 448 400 

 ČOV – CLEANNY 8 Ks 10 44 000 440 000 

 Vodovodní přípojka DN 32 mm bm 112 4 500 504 000 

 Vodoměrná šachta plastová Ks 10 23 000 230 000 

 Plynovodní přípojka z trub PE 

délky 5 m DN 32 do DN 63 

Ks 26 10 130 263 400 

 Kabel Al 25 mm² zemní kabel bm 102 436 44 500 

 Drátěné pletivo poplastované, 

ocelové trubky 

bm 819 852 697 800 

 Plot ze sloupků a podezdívky 

z tvárnic a dřevěné výplně 

bm 195 4 865 948 700 

III Provozní soubory - - - - 

Cena II+III 58 819 400 

IV  Projektové práce 7 % z ceny II+III 4 117 400 

V Průzkumné práce 0,1 % z ceny II+III 58 900 

VI Náklady na umístění staveniště 4% z ceny II+III 2 352 800 

VII Rezerva 6 % z ceny II+III 3 529 200 

VIII Ostatní náklady  

 Veřejná zeleň 215 900 

Celková cena 73 680 000 
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5.4 Výpočet finančních nákladů varianty 3 

 

ZN. POPIS MJ POČET MJ KČ/MJ CENA CELKEM KČ 

I POZEMEK m² 13 104 350  4 586 400 

II STAVEBNÍ OBJEKTY 

 Příprava půdy pro výsadbu m² 7 596 44 334 300 

 Založení trávníku parkového m² 7 596 24 182 400 

 D1-D-3-V-PIII silnice II a III 

tř., a místní komunikace 

m² 1 961 1200 2 353 200 

 Zpevněné plochy – zámková 

dlažba 

m² 739 1000 739 000 

 Kanalizace – plastové DN 400 

v nezpevněné ploše 

bm 317 10 450 3 312 700 

 Voda - PVC (PN 10) DN 80 

nezastavěné území 

bm 258 1690 436 100 

 Hydrant Nova DN 80 Ks 2 36 200 72 400 

 Plyn – Plastové DN 63 bm 246 1051 258 600 

 Elektrika NN 4 x 50 1 kabel bm 287 537 154 200 

 Sloup uliční do 8 m výšky Ks 6 44 800 268 800 

 Obestavěný prostor rodinných 

domů 

m³ 9 966 4 491  44 757 400 

 Plastová přípojka dešťové vody 

DN 200 mm 

bm 297 3800  1 128 600 

 ČOV – CLEANNY 8 Ks 13 44 000 572 000 

 Vodovodní přípojka DN 32 mm bm 275 4 500 1 237 500 

 Vodoměrná šachta plastová Ks 13 23 000 299 000 

 Plynovodní přípojka z trub PE 

délky 5 m DN 32 do DN 63 

Ks 31 10 130 314 100 

 Kabel Al 25 mm² zemní kabel bm 108 436 47 100 

 Drátěné pletivo poplastované, 

ocelové trubky 

bm 922 852 785 600 

 Plot ze sloupků a podezdívky 

z tvárnic a dřevěné výplně 

bm 129 4 865 627 600 

III Provozní soubory - - - - 

Cena II+III 57 880 600 

IV  Projektové práce 7 % z ceny II+III 4 051 700 

V Průzkumné práce 0,1 % z ceny II+III 57 900 

VI Náklady na umístění staveniště 4% z ceny II+III 2 315 300 

VII Rezerva 6 % z ceny II+III 3 472 900 

VIII Ostatní náklady  

 Veřejná zeleň 235 500 

Celková cena 72 600 300 
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5.5 Souhrn finančních nákladů jednotlivých variant 

 

 Celkové finanční 

náklady 

Náklady obestavěného 

prostoru všech RD 

Veškeré ostatní náklady, kromě 

nákladů na samotné domy 

Varianta 1 71 627 700 43 585 200 28 042 500 

Varianta 2 73 680 000 48 197 500 25 482 500 

Varianta 3 72 600 300 44 757 400 27 842 900 

 

5.6 Finančních náklady jednotlivých domů podle obestavěného prostoru 

 

Varianta Typ domu Obestavěný prostor Cena za 1 m³ Cena za dům 

Varianta 

1 

Dům typ 1 530,4 4491 2 382 100 

Dům typ 2 645 4491 2 896 700 

Varianta 

2 

Dům typ 1 707,5 4491 3 177 400 

Dům typ 2 1276,5 4491 5 732 800 

Dům typ 3 1052,7 4491 4 727 700 

Varianta 

3 

Dům typ 1 754,9 4491 3 390 100 

Dům typ 2 831 4491 3 732 100 

 

5.7 Finanční náklady jednotlivých domů včetně všech ostatních nákladů 

spočítaných procentuálním podílem 

 

 5.7.1 Varianta 1: 

V této variantě je celkový rozměr parcel 10 651 m². 

Parcela číslo Typ domu Rozměr parcely m² % podíl Celková cena v Kč 

1 1 549 5,15 3 826 300 

2 1 653 6,13 4 101 100 

3 1 649 6,09 4 089 900 

4 1 658 6,18 4 115 200 

5 1 623 5,85 4 022 600 

6 1 581 5,46 3 913 200 

7 1 539 5,06 3 801 100 

8 1 497 4,67 3 691 700 

9 1 585 5,49 3 921 600 

10 1 549 5,15 3 826 300 

11 1 652 6,12 4 098 300 

12 2 642 6,03 4 587 700 

13 2 692 6,50 4 719 300 

14 2 694 6,52 4 725 100 

15 2 683 6,41 4 694 200 

16 2 673 6,32 4 669 000 

17 2 732 6,87 4 823 200 
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5.7.2 Varianta 2: 

V této variantě je celkový rozměr parcel 10 686 m². 

Parcela číslo Typ domu Rozměr parcely m² % podíl Celková cena v Kč 

1 1 987 9,24 5 531 000 

2 1 1020 9,54 5 642 800 

3 2 1240 11,60 8 688 800 

4 2 1357 12,70 8 969 100 

5 2 1035 9,68 8 199 500 

6 2 955 8,94 8 010 900 

7 3 1064 9,96 7 265 800 

8 3 1002 9,38 7 118 000 

9 3 982 9,19 7 069 500 

10 3 1044 9,77 7 217 300 

 

5.7.3 Varianta 3: 

V této variantě je celkový rozměr parcel 9 891 m². 

Parcela číslo Typ domu Rozměr parcely m² % podíl Celková cena v Kč 

1 1 662 6,69 5 252 800 

2 1 712 7,20 5 394 800 

3 1 697 7,04 5 350 200 

4 1 703 7,11 5 369 700 

5 1 784 7,92 5 595 300 

6 1 1104 11,16 6 497 400 

7 1 1234 12,48 6 864 900 

8 1 781 7,90 5 589 700 

9 1 600 6,07 5 080 200 

10 1 531 5,37 4 885 300 

11 1 613 6,20 5 116 400 

12 2 722 7,30 5 422 600 

13 2 748 7,56 5 495 000 

 

5.8 Zhodnocení jednotlivých variant 

 

Z uvedených výpočtů vyplývá, že cena jednotlivých domů je velmi různorodá a pohybuje 

se v rozmezí od 3 691 700 Kč do 8 969 100 Kč, což je více než dvojnásobek ceny prvního 

domu. To je způsobeno zejména volbou jednotlivých domů, kdy ve variantě dva jsou 4 

navržené domy typu 2 hodně nadstandartní. V případě volby jiného typu domu může dojít 

k výrazné úspoře financí. Překvapivé je, že i přes naprostou odlišnost jednotlivých řešení je 

výsledná cena variantních řešení téměř shodná a to v rozmezí od 71 627 700 Kč do   

73 680 000 Kč, což představuje minimální rozdíl vzhledem k variabilitě řešení. 
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 První varianta nabízí nejlevnější domy ze všech tří variant. Vzhledem k tomu, že je 

v navrhovaném řešení navrženo nejvíc domů ze všech tří variant, tak finanční náročnost 

vychází téměř shodná s ostatními variantními řešení. Jistou nevýhodou tohoto řešení je, že 

domy nejsou opatřeny garážovým stáním a je vyloučena i jeho pozdější realizace, jelikož 

lze zřídit pouze zastřešené stání. Při této variantě by byl předpoklad největšího nárůstu 

obyvatel, a proto by před samotnou realizací bylo vhodné udělat podrobný průzkum, jestli 

je v oblasti dostatečný zájem o tento typ bydlení. Naopak výhodou řešení je, že jednotlivé 

domy vyžadují nejméně pracnosti na údržbu a i přes svou relativně malou velikost domy 

plně vyhovují nárokům na moderní bydlení. Jednotlivé domy se cenově liší maximálně o 

31 %. 

 

 Druhá varianta je naopak nejluxusnější ze všech tří variant. Je zde navrženo 

nejméně domů a tudíž i cena jednotlivých domů je nejvyšší. Výhodou řešení je, že každý 

dům má svou vlastní garáž a k domům náleží i parcely nadstandartních velikostí. Tomu 

ovšem odpovídá i cena jednotlivých domů, což bych označil za největší slabinu dané 

varianty. Další výhodou je, že lze na jednotlivých parcelách, díky jejich velikosti, 

navrhnout případně i jiné typy domů, které by byly finančně méně náročné, anebo naopak i 

více finančně nákladné. Cena jednotlivých domů se liší až o 62 %.  Při realizaci této 

varianty by bylo vhodné udělat průzkum, jestli je v dané lokalitě zájem o tento typ 

nadstandartního bydlení zejména u domů typu 2, které jsou finančně již velmi nákladné. 

 

 Vzhledem ke stejnému dopravnímu skeletu první a druhé varianty se nabízí 

možnost jistého skloubení těchto variant v daném území. Důsledkem toho by se pokaždé 

změnil pouze prostor veřejné zeleně.  

 

 Třetí varianta má ze všech variantních řešení největší náklady na dopravní a 

technickou infrastrukturu díky jinému řešení dopravního skeletu. I přes tento jasný 

nedostatek vychází celková cena navrhovaného řešení překvapivě na úrovni prvních dvou 

variant. V tomto řešení má každý dům svou vlastní dvougaráž, což představuje také 

nezpochybnitelnou výhodu. Rozptyl cen jednotlivých domů se liší o 41 %. Na tuto 

skutečnost má největší vliv výměra dvou nadstandartních parcel. Proto je další výhodou 

daného řešení téměř stejná prodejní cena jednotlivých domů. Tyto domy jsou navíc 

navrženy ve střední kategorii, a tudíž je předpoklad jejich dobrého prodeje v daném území. 

I rozloha parcel je přibližně stejná, kromě již zmiňovaných dvou nadstandartních parcel. 
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Tato varianta má v porovnání s prvními dvěma nejmenší slabiny i vzhledem k orientaci 

domů ke světovým stranám. Nevýhodou je nutnost provedení největšího množství zemních 

prací. 

 

Každé z uvedených řešení nabízí jednu z možností využití daného území a nabízí 

investorovi možnost volby mezi jednotlivými variantními řešeními. 
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6. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout územní studii vybrané lokality v obci 

Kaňovice ve Zlínském kraji o celkové výměře 13 104 m². Výchozími podklady byl 

především územní plán obce Kaňovice, informace správců inženýrských sítí a mapy 

z Geoportálu ČÚZK. Součástí návrhu má být variantní řešení daného území a to včetně 

návrhu dopravního řešení, technické infrastruktury a návrh veřejné zeleně. Současně mělo 

být provedeno vyhodnocení předpokládaných finančních nákladů. 

 

 Výsledkem je návrh celkem tří variant řešení pro dané území. U každého řešení je 

proveden návrh technické infrastruktury, dopravního řešení i předpokládaných finančních 

nákladů. Návrh veřejné zeleně je proveden podrobně pouze pro první variantní řešení. 

 

 Při návrhu jsem dodržel stávající zástavbu pouze individuálními rodinnými domy. 

Proto se v každém návrhu vyskytují pouze individuálně stojící rodinné domy, aby byla 

dodržena stávající urbanistická koncepce obce.  

 

 Tato práce nabízí některé z možných řešení daného území. Obec Kaňovice může 

využít některé z variantních řešení pro další projektovou činnost.     
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Telefónica Czech Republic 
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Vodovod - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Plynovod - Jihomoravská plynárenská, a.s.  
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Pohled východní (od hřbitova) 

 

 



42 
 

 

Pohled východní (od hřbitova) 
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Pohled východní  

 

Pohled západní  
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