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1. Úvod 

 

Cílem této diplomové práce je prověření možností využití lokality U Hřiště ve Fulneku, 

která je územním plánem určena k plnění funkce bydlení v rodinných domech. 

 

Práce bude řešit návrh využití uvedené plochy ve variantním řešení, přičemž 

z navržených verzí bude vybrána jedna, a ta bude zpracována detailně v rozsahu 

architektonicko – urbanistické studie. Její součástí bude také řešení dopravního napojení 

lokality na stávající komunikace a zároveň řešení komunikací v území. Rovněž bude 

proveden návrh technické infrastruktury včetně jejího napojení na okolní inženýrské sítě. 

 

Dalším bodem této práce bude zpracování orientačního propočtu investičních nákladů 

na realizaci zvolené varianty. Důležitou částí práce je zejména vhodné řešení tras komunikací 

v lokalitě, řešení veřejných prostranství a rozmístění stavebních pozemků, které musí 

ve výsledném návrhu působit jako celek, který pozvolna přechází do okolí zájmového území, 

s nímž musí být harmonicky sladěn. 

 

Nedílnou součástí práce bude vypracování textové části zahrnující zejména teoretická 

východiska návrhu, stručný popis města Fulnek, charakteristiku dané lokality U Hřiště, popis 

každé z navržených variant včetně odůvodnění výběru jedné z nich. Dále zde bude podrobně 

popsáno navržené řešení zvolené varianty, případně další doporučení k jejímu možnému 

řešení. 

 

 Výběr tématu diplomové práce byl ovlivněn zejména zájmem o technické řešení 

problematiky při návrhu nových využití ploch určených k zástavbě rodinnými domy, přičemž 

vybraná lokalita vyžaduje větší pozornost při návrhu dopravní a technické infrastruktury, 

a to zejména díky specifické konfiguraci terénu. Důležitým faktorem pro tuto volbu bylo 

též situování zájmového území ve městě Fulnek, který je velice zajímavý nejen díky 

své historii, ale také díky své poloze zasahující do přírodního parku Oderských Vrchů a stává 

se tak svým krajinným rázem velice příjemným místem. 
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2. Základní pojmy a teoretická východiska 

 

2. 1. Urbanismus  

 

Urbanismus je architektonická nauka zabývající se navrhováním celkové koncepce sídelních 

útvaru měst, obcí či vesnic tak, aby plnila v maximální možné míře vyvážené funkční využití, 

a to jak z hlediska samotného navrženého uspořádání, tak i jeho návaznosti na okolí přírodní 

i umělé. Usiluje tedy o harmonické sladění vytvářející plochu působící jako jeden celek, 

který však neohrožuje ekologickou rovnováhu či nepotlačuje kulturní dědictví a v neposlední 

řadě podporuje neustálý rozvoj území.  

 

Mezi hlavní nástroje urbanismu patří přírodní prvky zahrnující terén, vodu a zeleň, 

které tvoří krajinu, v níž člověk žije a vytváří zde prvky umělé, jako je obydlí, cesty a další 

jemu potřebné stavby. Kvalitní urbanistická kompozice dokáže tyto prvky harmonicky sladit 

do estetického a zároveň účelového celku. 

 

 

2. 2. Územní plánování 

 

Územní plánování je obrazně řečeno aplikací poznatků z urbanismu, kde je tato nauka dále 

rozšířena a aplikovaná legislativní formou do stavební praxe zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, obecněji známém jako 

stavební zákon, podle kterého definuje úkoly, cíle, výkonné orgány a nástroje územního 

plánování. 

 

2. 2. 1 Úkoly územního plánování 

Územní plánování se zabývá vyhodnocováním či posuzováním vlivu stavebních 

záměrů na životní prostředí, stanovuje podmínky pro novou výstavbu ať už bytovou, 

občanskou nebo i výstavbu infrastruktury. Mezi jeho další úkoly paří také určování limit, 

jako jsou ochranná pásma nebo vymezení chráněných území, oblastí či objektů, návrh 

funkčního a prostorového uspořádání, určující příslušné regulativy území apod. V neposlední 

řadě se může jednat také o posuzování stavu území nebo navržení území pro asanaci, 

rekultivaci či rekonstrukci. 
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Územní plánování je dlouhodobou, svým způsobem nekonečnou záležitostí, jelikož 

jeho činnost se zabývá především budoucností, která je chápána jako trvale udržitelný rozvoj, 

což je takový rozvoj daného území, jež uspokojuje potřeby stavu současného a zároveň nijak 

neohrožuje či neomezuje potřeby rozvoje v čase budoucím [9]. 

 

2. 2. 2 Cíle územního plánování 

Cílem územního plánování je vytvoření kvalitního komplexního řešení využití příslušného 

území včetně určení jeho funkčního a prostorového uspořádání s ohledem na ochranu území 

či oblastí významných historicky, kulturně nebo krajině. Je tedy důležité vytvořit 

dokumentaci podporující udržitelný rozvoj území, čímž ponecháme dalším generacím 

zachovalý prostor, s nímž bude možno dále pracovat [9]. 

 

2. 2. 3 Nástroje územního plánování 

Územně plánovací podklady 

Jsou tvořeny územně analytickými podklady, které zjišťují a následně vyhodnocují stav 

a vývoj území, jeho hodnot či omezení a limit. Tato zjištění jsou pak dále využívána 

v pořizování územně plánovací dokumentace [9]. 

 

Dalším územně plánovacím podkladem je územní studie. Je to prověření, posouzení 

nebo návrh na řešení dané problematiky území či funkčních systémů v území, u kterých 

je předpoklad omezení předpokládaného využití či uspořádání území. Tato část není nutná, 

pokud ji nevyžaduje pořizovatel, nebo pokud není její vydání podmíněno územně plánovací 

dokumentací. 

 

Politika územního rozvoje České republiky 

Je hlavním nástrojem územního plánováni a určuje požadavky na úkoly územního plánování, 

a to nejen na úrovni republiky, ale i na úrovni mezinárodní. Jejím úkolem je koordinovat 

a aktualizovat tvorbu zásad územního rozvoje, vytváření koncepcí a strategie pro udržitelný 

rozvoj na území celé republiky. Politika územního rozvoje je pořizována ministerstvem ČR 

a je závazná pro všechny úkony územního plánování, kterými jsou například vydávání 

územních a regulačních plánů [9]. 
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Územně plánovací dokumentace 

Skládá se ze tří částí, z nichž první jsou zásady územního rozvoje, které se vydávají pro celé 

území kraje formou opatření obecné povahy a jsou závazné pro pořízení či vydávání 

územních a regulačních plánů v území. Jejich úkolem je stanovení požadavků na účelné 

a ekonomické využití a uspořádání území, ve kterém zároveň vymezí například koridory nebo 

plochy pro veřejně prospěšné stavby místního i nadmístního významu. 

 

 Další část tvoří územní plán, který se vydává pro celé území obce a pro celé území 

hlavního města Prahy, nebo její vymezené části. Jeho úkolem je stanovení koncepce rozvoje 

obce včetně ochrany hodnotných ploch, vymezení ochranných pásem a uspořádání funkčního 

i prostorového. Vymezuje zastavitelné plochy, plochy zastavěné a plochy nezastavitelné. 

V neposlední řadě řeší také uspořádání sítí technické a dopravní infrastruktury. Územně 

plánovací dokumentace musí odpovídat požadavkům politiky územního rozvoje 

a je závazným podnětem k vydání regulačního plánu. 

 

 Třetí částí je plán regulační, který zpodrobňuje územní plán, tedy stanovuje podmínky 

pro využití příslušných pozemků, jejich prostorové uspořádání, ochranu charakteru a hodnot 

území za účelem kladného vlivu na životní prostředí. Regulační plán musí odpovídat 

požadavkům politiky územního rozvoje, územnímu plánu a zásadám územního rozvoje. Plán 

také ve stanoveném rozsahu nahrazuje územní rozhodnutí v zastavěném území 

a pro rozhodování v území je závazný [9]. 

 

Územní řízení 

Je proces, jehož výsledkem je územní rozhodnutí nebo územní souhlas na základě podání 

žádosti žadatelem o vydání stanoviska k danému stavebnímu záměru. Mezi účastníky řízení 

patří žadatel, příslušný stavebním úřadem jako zástupce obce a další dotčené orgány, 

kterými mohou být správci sítí, vlastníci sousedních parcel nebo osoby, které stanoví 

příslušný předpis [9]. 

 

Územní rozhodnutí 

Je proces, ve kterém příslušný stavební úřad rozhoduje o stavebních záměrech při změnách 

nebo novém umisťování staveb či zařízení v území, při kterém je respektována územně 

plánovací dokumentace [9]. 
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 Mezi druhy územního rozhodnutí patří: 

- umístění nové stavby či zařízení, 

- změna využívání stavby či zařízení, 

- změna stavby či zařízení a změna jejího vlivu na využití území, 

- dělení a scelování pozemků, 

- rozhodnutí o ochranném pásmu. 

 

Územní souhlas 

Je zjednodušená forma územního rozhodnutí. Vydává jej příslušný stavební úřad, pokud 

záměr odpovídá předpokladům, jako jsou například jeho umístění v zastavěném 

nebo zastavitelném území, záměr nemění poměry v území a nevyžaduje zvýšené nároky 

na dopravní a technickou infrastrukturu, nepoškozuje-li životní prostředí a také pokud 

dotčené orgány nevysloví nesouhlas s daným záměrem [9]. 

 

Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území 

Územní opatření o stavební uzávěře, vydávané jako opatření obecné povahy, vydává 

příslušný stavební úřad. Je možné jej vydat pro určitou lokalitu, čímž je dáno striktní 

omezení nebo úplný zákaz výstavby v tomto území, a tím je chráněno připravované využití 

daného území [9]. 

 

 Územní opatření o asanaci území je rovněž vydáváno jako opatření obecné povahy 

příslušným stavebním úřadem. Vydává se pro určitou lokalitu zpravidla postiženou 

závažnou havárií či živlem, kterým byl zapříčiněn znatelný zásah do navrženého využití 

území. Toto opatření se vydává z důvodu odstranění škod po havárii z důvodu 

hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních či z důvodu ochrany životního 

prostředí [9]. 
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2. 3. Limity a ochranná pásma v území 

 

2. 3. 1 Limity území 

Limity území vymezují plochy v území, jejichž využití je omezeno či zcela vyloučeno 

na základě právních předpisů, rozhodnutí či ustanovení. Limity jsou většinou dány ochranným 

či bezpečnostním pásmem, nebo chráněným územím či objektem. 

 

2. 3. 2 Ochranné pásmo 

Je plocha chránící stavbu či zařízení před možností jejího poškození jinými stavbami 

či osobami. Chrání tedy samotnou stavbu proti jejímu poškození z vnějšku. Může se jednat 

o ochranná pásma lesa, komunikací, sítí technické infrastruktury a jiné. Velikost ochranného 

pásma stanoví příslušný předpis či správce chráněného prvku. Toto pásmo nemusí být pouze 

plošné, může se jednat také o ochranné pásmo prostorové – například u letišť či dálnic. 

 

2. 3. 3 Bezpečnostní pásmo 

Je to plocha, která chrání osoby či jiné stavby před nebezpečnými stavbami, nebo zařízeními. 

Nechrání tedy samotnou stavbu, ale její okolí a osoby v její blízkosti. Nejčastěji se jedná 

o pásmo s možností ohrožení v případě havárie. Příkladem může být bezpečnostní pásmo 

plynovodu, kde toto pásmo určuje nebezpečnou zónu, ve které může dojít k výbuchu. 

 

 

2. 4. Funkční využití ploch (zónování) 

 

Je územně plánovací rozdělení daného území na jednotlivé dílčí zóny, podle typu jejich 

využití. Může se zde jednat o plochy občanské vybavenosti, plochy zemědělské 

či průmyslové, zóny bydlení, výroby, rekreace, odpočinkové zóny, a také plochy sítí dopravní 

a technické infrastruktury. 

 

2. 4. 1 Zóna bydlení 

Jedná se o plochy určené pro bydlení, ve kterých je zaručen bezpečný a klidný pobyt osob. 

Tyto plochy musí být navrženy v dostupnosti ploch občanského vybavení a zón 

pro odpočinek. Zóny bydlení musí být napojeny na sítě technické infrastruktury a s okolními 

zónami propojeny trasami dopravní infrastruktury. Zónu bydlení můžeme rozdělit na tři části, 
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a sice bydlení hromadné, především v bytových domech, bydlení individuální, tedy v RD 

a bydlení smíšené, které je kombinací dvou předchozích variant [12]. 

 

2. 4. 2 Plochy dopravní infrastruktury 

Dopravní infrastrukturou se rozumí všechny druhy dopravních prostor sloužících nejen 

k vzájemnému propojení mezi jednotlivými funkčními zónami v území, ale také k propojení 

územních celků jako jsou města, obce či vesnice na národní i mezinárodní úrovni. 

Může se tedy jednat o plochy dopravy dynamické, ale také dopravy statické a tedy o místní 

i účelové komunikace, silnice I., II., III. třídy, dálnice, železnice, cyklotrasy, komunikace 

pro pěší, plochy pro parkování či odstavná stání [12]. 

 

2. 4. 3 Plochy technické infrastruktury 

Technickou infrastrukturou rozumíme všechny vedení a stavby technického vybavení 

jako jsou vodovody, kanalizace, plynovody, energetická vedení, sdělovací sítě, produktovody, 

a také stavby s nimi související jako jsou například trafostanice, ČOV, regulační stanice, 

čerpací stanice či vodojemy [12]. 

 

2. 4. 4 Zóna odpočinku 

Zóna odpočinku definuje plochu určenou k trávení volnočasových aktivit, kterými 

jsou kupříkladu sport, slunění, koupání, vycházky. Tyto plochy se zpravidla navrhují 

v návaznosti na zóny bydlení. Může se jednat například o parkově upravené plochy, pláže 

při vodních tocích či nádržích a podobně [12]. 

 

2. 4. 5 Plochy občanské vybavenosti 

Jedná se o plochy, které navazují na zóny bydlení a obyvatelům zajišťují různé služby. 

Občanskou vybavenost lze rozdělit na základní občanskou vybavenost, která může zahrnovat 

například prodejnu potravin, a vyšší občanskou vybavenost zahrnující například úřady, centra 

volného času, divadla, kina a podobně [12].   
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2. 5. Další odborné termíny 

 

2. 5. 1 Pozemek 

Pozemek je myšlená část zemského povrchu a může obsahovat několik parcel. Pozemek 

od okolí odděluje hranice, která může být dána hranicí katastrálního území, státní 

či vlastnickou hranicí [9]. 

 

2. 5. 2 Parcela 

Parcela je plocha, která je definována jak geometricky, tak i polohově. Každá parcela 

je zaznamenána příslušným katastrálním úřadem, je zakreslená v katastrální mapě 

a má vlastní parcelní číslo [9]. 

 

2. 5. 3 Rodinný dům 

Je stavba určená k trvalému pobytu osob. Rodinný dům může mít nejvýše dvě nadzemní 

podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. Rozeznáváme několik typů rodinných domů, 

jako je izolovaný rodinný dům, rodinný dvoj dům nebo řadový rodinný dům [11]. 

 

2. 5. 4 Plochy bydlení v rodinných domech 

Jedná se o plochu územním plánem předurčenou pro plnění funkce bydlení individuálního, 

v rodinných domech. 

 

Přípustnými možnosti pro využití tohoto území je navržení místních a účelových 

komunikací, veřejných prostranství s plochami rekreační, okrasné a ochranné zeleně, 

občanského vybavení místního významu, dětských hřišť, parkovišť či řadových garáží 

s maximální kapacitou 10 parkovacích míst. Přípustné je rovněž napojení na sítě technické 

infrastruktury. 

 

Jako nepřípustné stavby byla vymezena výstavba bytových domů, veškeré stavby nebo 

činnosti vyvozující negativní vlivy na životní prostření, provozy způsobující nadměrný hluk 

a provozy překračující hygienické limity. Nepřípustné jsou rovněž stavby pro skladování 

a výrobu, velkoobchody či stavby vyššího občanského vybavení. 
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Prostorový regulativ umožňuje situování objektů o maximální výšce do dvou 

nadzemních podlaží a v souvislé uliční zástavbě dodržet výšku okolních staveb odvozenou 

od výšky k římse objektu z důvodu dodržení urbanistické jednoty jako celku. 

 

2. 5. 5 Plochy ochranné zeleně 

Jedná se o plochy doprovodné zeleně dopravních staveb či technické infrastruktury, ozelenění 

nevyužitých ploch či rušivých provozů. 

 

Vhodné využití těchto ploch je celoplošné zatravnění s případným vysázením vysoké 

nebo nízké zeleně. 

 

Přípustné jsou zde prvky jako pěší a cyklistické stezky, parkovací stání a městský 

mobiliář. 

Nepřípustnými prvky jsou zde průmyslové či zemědělské objekty, stavby pro bydlení, 

občanská vybavenost, dětská hřiště a parky. 

 

2. 5. 6 Plochy rekreační a okrasné zeleně 

Jedná se o plochy vytvářející ozelenění ploch parkových, volnočasových či nevyužitých 

formou parkově upravené zeleně. 

 

Vhodné využití těchto ploch je zatravnění a možnost vysázení půdo pokryvnou, nízkou 

nebo vysokou zelení. 

 

Přípustné jsou zde prvky jako pěší a cyklistické stezky, dětská hřiště, odpočinkové 

prostory, městský mobiliář, plastiky, altány a různé druhy sportovního využití malého 

rozsahu. 

 

Nepřípustnými prvky jsou zde průmyslové či zemědělské objekty, stavby pro bydlení 

či občanská vybavenost. 

 

2. 5. 7 Zóna TEMPO 30 

Zóna TEMPO 30 je místní komunikace s maximální dovolenou rychlostí omezenou 

na 30 km/hod. Toto opatření napomáhá k šetrnějšímu vlivu na životní prostředí a hlavně 

ke zklidněné dopravy v území, čímž docílíme zkvalitnění bydlení, zvýšení bezpečnosti 
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 a ochrany chodců a dětí v oblasti. Zóna využívá oddělených dopravních pruhů zvlášť 

pro vozidla a zvlášť pro chodce pomocí výškového i prostorového oddělení. Značení této 

zóny musí být provedeno na jejím začátku i konci příslušnou dopravní značkou [28]. 

 

2. 5. 8 Obytná zóna 

Obytná zóna je místní komunikace se smíšeným provozem a s maximální dovolenou rychlostí 

omezenou na 20 km/hod. Dopravní prostor v obytné zóně je určen nejen dopravě, ale slouží 

rovněž jako pěší komunikace nebo prostor pro dětské hry. Hlavním rozdílem oproti běžné 

komunikaci je ten, že zde převládá funkce pobytová nad funkcí dopravní. Řidič projíždějící 

touto zónou je povinen dbát zvýšené opatrnosti a nesmí ohrozit osoby pohybující 

se po komunikaci. V obytné zóně je stání dovoleno jen na místech k tomu určených. Značení 

této zóny musí být provedeno na jejím začátku i konci příslušnou dopravní značkou [25]. 

 

2. 5. 9 Přechod pro chodce 

Přechod pro chodce je takové místo na pozemní komunikaci, které je uzpůsobené 

k přecházení osob přes vozovku. Toto místo musí být označeno příslušným dopravním 

značením svislým i vodorovným, a též musí splňovat požadavky na stavební úpravu 

vyhovující vyhlášce č. 398/ 2009 Sb.; o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška přesně definuje 

podobu přechodu pro chodce především z hlediska umožnění přecházení handicapovaných 

osob. Umístění přechodu pro chodce má být takové, aby byl zajištěn dostačující rozhled nejen 

pro chodce, ale i pro řidiče [13]. 

 

2. 5. 10 Místo pro přecházení 

Místo pro přecházení je takové místo na pozemní komunikaci, které je uzpůsobené 

k přecházení osob přes vozovku. Toto místo není označeno svislým ani vodorovným 

dopravním značením, čímž se odlišuje od přechodu pro chodce. Místo pro přecházení 

má podobné stavební úpravy jako přechod pro chodce, čímž umožňuje přecházení vozovky 

i handicapovaným osobám. Chodec však na takovémto místě musí dát přednost řidiči vozidla 

[13]. 

 

2. 5. 11 Společná trasa sítí technické infrastruktury 

Jedná se o vedení sítí technické infrastruktury, která jsou koordinovaná výškově i směrově 

a jsou ukládána do jednoho výkopu, přičemž jsou dodržovány nejmenší povolené vzdálenosti 
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pro souběh i křížení těchto sítí dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení [18]. 

 

2. 5. 12 Sdružená trasa sítí technické infrastruktury 

Jedná se o vedení sítí technické infrastruktury, která jsou koordinovaná výškově i směrově 

a jsou ukládány do kolektoru, technické chodby nebo do technického kanálu. Sdruženou 

trasou je nazýváno takové vedení, kdy jsou ve sdružené trase uložena alespoň dvě vedení. 

Při návrhu sdružených tras vedení sítí technické infrastruktury musí být respektován předpis 

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení [18]. 
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3. Základní informace o městě Fulnek 

 

Fulnek je město rozkládající se na obou stranách historické zemské hranice Moravy a Slezska. 

Nachází se v Moravskoslezském kraji na území okresu Nový Jičín. Fulnek se rozkládá 

přibližně v polovině přímé trasy mezi Ostravou a Olomoucí, poblíž města Nový Jičín. Město 

leží v průměrné výšce 320 metrů nad mořem. Katastrální výměra činí celkem 68,46 km2, 

z čehož téměř polovina výměry města je tvořena ornou půdou a zhruba třetina rozlohy 

je zalesněná. Fulnekem protéká Husí potok, do kterého se poblíž historického jádra města 

vlévá říčka Gručovka. 

 

 

 

 

 

 

(Obr. 1 – Vlajka města Fulnek, pramen: webové stránky města Fulnek) 

 

  Pod město Fulnek spadá hned jedenáct jeho místních částí. Jedná se o Děrné, Dolejší 

Kunčice, Fulnek, Jerlochovice, Jestřábí, Jílovec, Kostelec, Lukavec, Pohořílky, Stachovice 

a Vlkovice. Fulnek je obcí s pověřeným obecním úřadem a dále spadá pod obec s rozšířenou 

působností Odry a čítá podle údajů k 1. 1. 2012 na 5921 obyvatel. 

 

  Fulnekem prochází torzo silnice č. I/47 vedoucí původně z Ostravy do Brna, 

která se po zprovoznění dálnice D1, procházející podél jihovýchodní části Fulneku, převedla 

na silnici druhé třídy č. II/647. Tyto dvě komunikace zde kříží silnice č. I/57 směr Opava – 

Trenčín. Dále se zde nachází také jednokolejná slepá trať českých drah č. 277 vedoucí 

ze Suchdolu nad Odrou do Fulneku [31]. 

 

 

3. 1. Historie města  

 

Fulnek leží na území takzvané Jantarové stezky, která v dávných dobách spojovala 

Středozemí s Pobaltím. Díky urbanistickému stylu města i jeho poloze je jasné, že se jedná 
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o město kolonizační, které vzniklo pod záštitou původního hradu střežícího tehdejší obchodní 

cesty vedoucí Moravskou bránou. Vznik názvu města Fulnek není doposud jasný 

a jeho původ je spekulativní, jelikož teorií a sporů o jeho vzniku je nespočet. Teoreticky 

by název mohl být odvozen například od staroněmeckého slova pfuhl, tedy močál nebo podle 

slova faul, v překladu shnilý či líný. Tento název by mohl být opodstatněn díky Husímu 

potoku, který Fulnekem protéká a velmi často se rozlévá. 

 

První písemná zmínka o Městě Fulnek je z roku 1293, avšak podle ní bylo 

již v té době panství plně organizované a mělo dokonce kostel a faru. Pravděpodobnými 

zakladateli města byli páni z Lichtenburku, kterým daroval zdejší půdy král Přemysl Otakar 

II. Podle poznatků původně celý Fulnek včetně přilehlých panství patřil k Opavskému 

knížectví, později zde bylo však více vlastníků, kteří se v průběhu let měnili. Za zmínku stojí 

například Jan Jičínský z Kravař a Fulneka, páni ze Štenberka, Král Jiří z Poděbrad nebo 

Jan z Žerotína, který fulnecké panství zapsal do olomouckých zemských desk a od té doby 

patřil Fulnek pod Moravu, kde tvořil fulnecký výběžek do Slezska. V době 15. a 16. století, 

za působení Jednoty Bratrské na území Fulneku zde vznikla i jejich škola. V 16. století Fulnek 

dále vlastnili páni ze Žerotína, Schweinitzové z Pilmsdorfu a Skrbenští z Hřiště.   

 

 Doložené zmínky o působnosti Jednoty bratrské ve Fulneku sahají až do roku 1483. 

Později od roku 1618 jako její správce působil Jan Ámos Komenský, který zde vytvořil hned 

několik svých děl jako například Listové do nebe nebo také mapu Moravy, který byla později 

vydaná a to v roce 1627. Společně s jeho vrchností Janem II. Skrbenským z Hřiště 

zde podporovali stavovské povstání proti císaři Ferdinandu II. Habsburskému. V roce 1621 

díky tomuto postavení proti císaři byli nuceni z Fulneku uprchnout před císařským vojskem. 

 

 Doby Třicetileté války ve Fulneku zaznamenaly hluboké stopy a tak i po jejím 

ukončení Vestfálským mírem fulnečtí obyvatelé strádali mimo jiné i vysokým platovým 

a robotním zatížením, což vystupňovalo až k úplnému nevolnictví. 

 

 Od roku 1622 vlastnili panství Bruntálští z Vrbna a Fulnek se stal centrem veškerých 

jejich statků. Město v této době bylo velmi vyspělé a probíhaly zde četné stavební aktivity 

ranně barokního slohu, což z města dělalo jedno z nejhodnotnějších a nejmalebnějších na celé 

Moravě a tento status si drželo až do konce 18. století. Roku 1638 byl doplněn městský znak 
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třemi zlatými liliemi, písmenem W a vrbnovskou hraběcí korunou. Tato podoba znaku zůstala 

Fulneku dodnes. 

 

 

 

 

 

 

(Obr. 2 – Znak města Fulnek, pramen: webové stránky města Fulnek) 

 

V roce 1788 připadlo vlastnictví panství na Karla Antonína Čejku z Badenfeldu, 

obchodníka s látkami. V této době město zaznamenalo velký rozvoj soukenické a tkalcovské 

výroby, což ovšem nebylo jednoduché z důvodu absence železničního napojení města 

na okolí. Naděje přišla s projektem výstavby trati z Trenčína na Opavu, avšak plány nikdy 

nebyly realizovány. Později panství prodali vnukové K. A. Čejky a to roku 1842 Kristiánu 

Fridrichovi Stockmarovi. Ten Fulnecký velkostatek roku 1855 předal belgickému princi 

Filipovi, hraběti z Flander. 

 

 Do osmdesátých let 17. století zde byla zdejším úředním jazykem čeština, později 

se úřadovalo již pouze v němčině. Toto způsobilo, že Fulnek až do sedmdesátých let 

19. století měl převážně německý ráz.    

 

 Před I. Světovou válkou byl Fulnek centrem radikálně zaměřené nacionální dělnické 

strany. Německé vedení města se po vzniku Československa zapojilo do německého 

nacionálního hnutí a požadovalo odtržení českého pohraničí a přidělení k Německu. Postavení 

české menšiny ve Fulneku tedy bylo velmi komplikované a podporou jim byli čeští úředníci. 

Ve dvacátých letech 20. století se situace začala radikálně uklidňovat a to až do konce 

let třicátých, kdy pod silou nacismu národnostní otázka opět vyvrcholila. V říjnu 1938 

byl Fulnek obsazen německými vojsky a až do jara 1945 působil jako hlavní řídící německé 

pohraniční centrum. 

 

 Během osvobození na konci II. Světové války bylo jádro města značně poškozeno 

požárem. Zmizely tak téměř všechny domy na náměstí a zanikly některé přilehlé ulice. 

Na tehdejším náměstí tak zůstala jen radniční věž a trosky průčelních zdí domů. 
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 Roku 1948 započaly rozsáhlé opravy historického jádra zejména, a to zásluhou 

brněnského architekta Sedláčka. Náměstí bylo ve výsledku obestavěno ze tří stran, část jižní 

byla ponechána volná pro zvýraznění dominant – Fulneckého zámku a kostela Nejsvětější 

Trojice. Domy na náměstí byly vystavěny nově zejména v padesátých a šedesátých letech 

s podmínkou zakomponování zbylých průčelních zdí zničených válkou a alespoň přibližnému 

zachování původní podoby a stylu výstavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Obr. 3 – Trosky jádra města po II. Světové válce, pramen: webové stránky města Fulnek) 

 

 Město Fulnek je jediné moravské město zasažené válkou, ve kterém bylo k nové 

zástavbě přistupováno s ohledem na historii. Důkazem tohoto faktu je i to, že ač je drtivá 

většina staveb na náměstí vystavěno ve století dvacátém bylo celé historické jádro města 

vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

 

 Na novém osidlování Města se podíleli většinou pováleční přistěhovalci z Valašska, 

oblasti Hané a Slovenska. Toto osidlování dospělo k rozrůstání města a spojení se sousedními 

obcemi. První obcí, která se připojila pod Fulnek, byly sousední Jerlochovice. Další stěhovací 

vlna nastala v osmdesátých letech 20. století, kdy už však urbanizace nebyla tak citlivá jako 

při prvním stěhovacím přívalu po válce a vznikly tak bloky zástavby, které nenavazují 

na historický ráz města. I tak však Fulnek zůstává krásným barokním městečkem a před 

dalšími necitlivými zásahy je již legislativně chráněn, a to od roku 1992 již zmíněným 

vyhlášením městskou památkovou zónou [31]. 
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3. 2. Památky ve městě 

   

Na území Fulneku se nachází nespočet památek zachycujících nejen historickou významnost 

samotného města a jeho okolí, ale také jeho vývoj od samotného počátku až do současnosti. 

 

3. 2. 1 Sakrální stavby 

Kostel sv. Josefa na kapucínské ulici 

Nachází se na svahu nad Husím potokem poblíž historického jádra města. Kostel zde tvoří 

významnou dominantu, která zde výrazně dotváří pohled z náměstí J. A. Komenského díky 

své poloze v protějším svahu zámeckého komplexu. Kostel byl založen pány z Vrbna kolem 

roku 1668. Stavba je součástí areálu Kapucínského kláštera. 

 

Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie se hřbitovem v Jerlochovicích 

Jedná se o jednolodní kostel vystavěný v renesančním slohu. Vyznačuje se velmi výraznou 

věží, jež je ukončená lunetovým cimbuřím. Stavba byla vystavěna v roce 1316. Stavba působí 

v přilehlé harmonické krajině velmi dominantně, zejména však při pohledu ze zámeckého 

komplexu a jeho okolí. Součástí kostela je rovněž oválný hřbitov založený ve 14. století, 

který je obehnaný nízkou zídkou a přistavěnou márnicí. 

 

Farní kostel Nejsvětější Trojice 

Základní kámen farního kostela Nejsvětější Trojice byl položen v roce 1750 na místě 

dřívějšího gotického kostela. Jeho výstavba dle návrhů stavitele Mikuláše Thalherra trvala 

10 let a v současnosti patří mezi nejdůležitější barokní stavby na Moravě. Kostel 

je situován pod areálem zámku, čímž vytváří velmi působivou dominantu města.  

 

Filiální kostel sv. Kateřiny ve Stachovicích 

Kostel s výraznými prvky pozdního venkovského baroka z roku 1780. Nachází se v městské 

části Stachovice, poblíž Husího potoka, díky jemuž byl již mnohokrát zaplaven.  

 

Filiální kostel sv. Petra a Pavla v místní části Děrné 

Původně gotický kostel, o kterém se dochovala zmínka již z roku 1293 podlehl několikrát 

výrazné rekonstrukci a v dnešní podobě má některé části gotické, jiné ryze barokní [31]. 
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Další méně významné stavby: 

- Kaple sv. Jana Nepomuckého v místní části Jestřabí, 

- Kaple sv. Floriána v Jílovci, 

- Filiální kostel sv. Mikuláše ve Vlkovicích, 

- Kostel sv. Vavřince v Dolejších Kunčicích, 

- Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Lukavci. 

 

3. 2. 2 Církevní stavby 

Bývalý kapucínský klášter na Kapucínské ulici 

Klášter je součástí kapucínského areálu společně s kostelem sv. Josefa, který je situován 

na jeho východní straně. Stavba vznikla začátkem 70. let 17. století a skládá se ze tří částí 

tvořených jednotraktovými celky, jejichž střed tvoří čtvercové nádvoří.  

 

Farní budova – bývalý augustiniánský klášter na ulici Kostelní 

Původně augustiniánský klášter vybudovaný v počátku 15. století, který byl roku 1784 

přestavěn a od té doby je využíván jako budova fary při kostelu Nejsvětější Trojice [31]. 

 

3. 2. 3 Národní kulturní památky 

Památník J. A. Komenského na Sborové ulici 

Jedná se o sborovou modlitebnu Bratrského sboru, jež ve Fulneku působil od roku 1484. 

K této době se připisuje počátek výstavby této modlitebny. Součástí této stavby byla také 

bratrská škola, zahrada sloužící také jako hřbitov a obydlí správce. Z celého tohoto komplexu 

zbyla díky mnohačetným rekonstrukcím a opravám pouze modlitebna, jejíž dnešní podoba 

se však výrazně liší od původního stavu. V roce 1953 stavba prošla rekonstrukcí 

a byl zde otevřen památník J. A. Komenského [31]. 

 

3. 2. 4 Kulturní památky 

Vila LORETA a její areál na ulici Česká 

Je situována v návaznosti na Kapucínský klášter a kostel sv. Josefa. Stojí na místě bývalé 

Loretánské kaple z roku 1679, jež byla počátkem 19. století zničena a její pozůstatky 

byly použity při stavbě vily, jejíž půdorys byl daný bývalým loretánským nádvořím. Součástí 

vily jsou také dva pavilony v jejím průčelí. Ty vznikly na místě průčelních bývalých kapliček. 

Vila je nyní využívaná jako střední odborné učiliště. 
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Knurrův dům ve Sborové ulici 

Nachází se v jihovýchodním rohu náměstí J. A. Komenského a sousedí s pomníkem 

J. A. Komenského. Dům byl vystavěn na počátku 18. století a postupem času byl zejména 

v 19. století rozšířen o dvě nová křídla zapuštěné do svahu pod zámkem. 

 

Vila Retex v ulici Fučíkova 

Vila se nachází na ulici Fučíkově v blízkosti náměstí J. A. Komenského a byla vystavěna 

v roce 1881 pro Fridricha Pollaca, zdejšího podnikatele se suknem. Jedná se o ukázkovou 

reprezentativní vilu vybudovanou díky podnikatelské prosperitě města v tehdejší době. 

 

Kaple sv. Rocha a Šebestiána včetně přilehlého hřbitova a kostnice 

Kaple byla vystavěna v roce 1632 v raně barokním slohu na přání Václava Bruntálského 

z Vrbna. Stavba se nachází poblíž Kapucínského kláštera a její součástí je také kostnice 

z roku 1660 a hřbitov ve tvaru čtyřlístku ohraničený kamennou zdí, v jejíchž čtyřech cípech 

stály čtyři kaple, z nichž se dochovala pouze jedna. V současnosti je kaple využívaná  

pro výstavy a hřbitov dostal parkovou úpravu. 

 

Zvonice, neboli Černá věž na zámeckém vrchu 

Původně se jednalo o strážní věž, pocházející z roku 1645, která byla později využívaná 

jako zvonice při kostele Nejsvětější Trojice.  

 

Radniční věž na náměstí J. A. Komenského 

Fulnecká radnice byla vystavena v roce 1610 na přání Jana Skrbenského z Hřiště. V průběhu 

let hned několikrát vyhořela, avšak poslední požár na konci druhé světové války v roce 1945 

ji zdevastoval natolik, že byla zachráněna pouze radniční věž. Ta byla původně pětipodlažní 

a při poválečných opravách radnice společně s celým náměstím byla navýšena o arkádový 

ochoz. 

 

Schodiště s pěti plastikami na náměstí J. A. Komenského 

Schodiště tvoří významnou spojnici mezi náměstím J. A. Komenského a farním kostelem 

Nejsvětější Trojice. Původně se nacházelo mezi zástavbou, do které bylo začleněno vstupní 

branou z náměstí, avšak okolní domy byly při druhé světové válce zničeny a tato strana 

náměstí zůstala volná. Schodiště včetně plastik na vstupní bráně i pilířích na jejím konci 

bylo vybudováno počátkem 18. století [31]. 
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3. 2. 5 Zámek a okolí 

Zámecký komplex se rozkládá na kopci východně od historického jádra města, tedy náměstí 

J. A. Komenského. Samotný zámek se skládá ze dvou částí, a sice horní, která je starší 

a dolní. Horní zámek stojí na místě původního gotického hradu, který byl vystavěn zřejmě 

v počátku 13. století. Původní hrad byl však často upravován a jeho pozůstatky dnes můžeme 

nalézt již pouze ve sklepení zámku. Koncem 15. století byla vybudována druhá linie hradeb, 

na jejichž základech stojí dnešní dolní část zámku. Nejzásadnější přestavba nastala 

v 60. a 70. letech 16. století, kdy byl hrad přestaven na zámek na přání tehdejšího majitele 

Baltazara Švajnice z Pilmdorfu, který si najal zednické a kamenické mistry z vyspělé Itálie. 

Později začátkem 17. století byly provedeny ještě další renesanční úpravy, tehdy 

již za Skrbenských z Hřiště a dále také za Václava Bruntálského z Vrbna. Při hradbách 

se později začaly přistavovat konírny a další hospodářské budovy, čímž se panství značně 

rozšiřovalo a vzkvétalo až do roku 1801, kdy v zámku vypukl rozsáhlý požár. Posléze 

se zámku dostaly rozsáhle stavební úpravy, které trvaly až do roku 1824. V místě původního 

opevnění byl vybudován dolní zámek a tato část byla upravena na byty a kanceláře úředníků 

a hodnostářů. Toto podobu po rozsáhle rekonstrukci si zámek zachoval až do dnešní doby. 

V roce 2010 až 2012 prošla horní část zámku další rozsáhlou opravou, která však zachovala 

jeho původní vzhled. Zámek včetně jeho okolí je veřejnosti dnes nepřístupný, neboť 

je v soukromém vlastnictví. 

 

 Horní zámek je dvoutraktový objekt na obdélníkovém půdorysu, má čtyři nadzemní 

podlaží. Na západní straně se nachází raně barokní věž a na straně severovýchodní nárožní 

patrová terasa. Zastřešení budovy je provedeno mansardovou střechou s vikýři. 

 

 Dolní část zámku je podélná, mírně zalomená jednotraktová stavba s mansardovou 

střechou ve svahu pod horním zámkem. 

 

 K zámku patří také zdejší rozsáhlý zámecký park, tvořící významný přírodně krajinný 

prvek, který kopíruje zdejší nerovinatý terén. Park byl založen Václavem Bruntálským 

z Vrbna a byl v barokním stylu. Později se rozšířil o okrasnou zahradu 

ve francouzském stylu, které nechybí fontány či další drobné zahradní stavby. V 19. Století 

dostal park podobu anglického parku, který volně navazuje na okolní krajinu [31]. 
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3. 2. 6 Sochy a sousoší 

Kašna se sochou sv. Jana Sarkandra na náměstí J. A. Komenského 

Jedná se o barokní kašnu z první poloviny 18. století, která byla vytvořena neznámým 

sochařem. Nachází se v severozápadním rohu náměstí a má tvar čtyřlístku.  

 

Pomník J. A. Komenského v České ulici 

Plastika z roku 1924 zobrazuje J. A. Komenského v životní velikosti a je dílem olomouckého 

sochaře Julia Pelikána. 

 

Sloup Nejsvětější Trojice na náměstí J. A. Komenského 

Barokní sloup z roku 1718 vytvořen sochařem Janem Sturmerem, který se inspiroval 

mariánským sloupem ve Vídni na náměstí Am Graben. 

 

Socha Jana Amose Komenského ve Sborové ulici 

Bronzovou plastiku v nadživotní velikosti vytvořil v roce 1924 Jan Štrausa pro aulu Karlovy 

univerzity, ta ji však v roce 1969 darovala Fulneku a zde byla umístěna v areálu Památníku 

J. A. Komenského. 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí 

Barokní socha z první poloviny 18. století, jejíž autor není znám, se nachází v jihovýchodním 

rohu náměstí J. A. Komenského a je protějškem kašny se sochou sv. Jana Sarkandra [31]. 

 

Další méně významné stavby: 

- Pomník Františka Palackého v Masarykově ulici 

- Socha Panny Marie na České ulici  

- Socha sv. Floriána u kostela Nejsvětější Trojice 

 

3. 2. 7 Městské domy 

V městě se nachází celkem devět památkově chráněných městských domů o jednom až třech 

podlažích. Jedná se především o domy v historickém jádru města a jeho blízkém okolí. 

Většina těchto domů je vystavěna v pozdně empirickém stylu na počátku 19. století [31].  
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3. 3. Dopravní infrastruktura 

   

Město je na okolí napojeno silnicí I. a II. třídy, železniční tratí, rovněž se zde nachází 

nespočet stezek pro pěší, turistických tras či cyklotras. V neposlední řadě se zde nachází 

také nedaleké letiště. 

 

3. 3. 1 Silniční doprava 

Fulnek leží na křižovatce dvou komunikací, konkrétně silnice první třídy č. 57 směr Opava – 

Trenčín, která Fulnek napojuje také na Nový Jičín a dále silnicí druhé třídy č. 647 směr 

Hranice – Ostrava, na jejíž trase leží také město Odry či Bílovec. Tato silnice je torzem 

původní silnice první třídy číslo 47 směr Ostrava – Brno, která byla převedena na silnici nižší 

úroveně otevřením dálnice D1. V obou případech se jedná o silnice jednopruhové obousměrné 

a živičným krytem. Dálnice D1, která vede okrajem jihovýchodní části Fulneku, spojuje 

tři největší města ČR, a sice Prahu, Brno, Ostravu a dále navazuje na polskou dálniční síť 

v městě Bohumín. 

 

 Komunikace č. I/57 má nově vybudovaný obchvat vedoucí východní stranou města, 

čímž byla značně odlehčena dopravní situace v centru města na zmíněném křížení dvou 

hlavních silničních tahů. Tento obchvat slouží zároveň jako přivaděč na dálnici D1 [34]. 

 

3. 3. 2 Místní komunikace 

Vzhledem k topografii zdejšího terénu, historickému významu města a v neposlední řadě 

také majetkoprávním vztahům zde jsou silnice vedeny převážně podél vodních toků, 

tedy Husího potoka a říčky Gručovky na které většinou velmi nepravidelně navazují další 

silniční komunikace.  

 

 Situace je zde komplikovaná a to hlavně z důvodů špatných rozhledových poměrů, 

šířkového a prostorového uspořádání a v neposlední řadě také špatným výškovým 

uspořádáním, díky vysokých sklonů komunikací, a to zejména v okolí Fulneckého zámku 

a také v Jerlochovicích poblíž kostela. Velkým problémem je zde napojení místních 

komunikací na silnici číslo 647, jež je v současné době vytížená a provoz je zde velký. 

Řešením by mohly být plánované kruhové objezdy [34]. 
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3. 3. 3 Statická doprava  

Statická doprava je zajištěna odstavnými a parkovacími plochami pro osobní automobily 

převážně v části historického jádra města, a také poblíž objektů občanské vybavenosti. 

Parkování v zónách bydlení je řešené převážně na soukromých pozemcích ve vjezdech, 

garážích nebo rodinných domech, případně přímo na pozemních místních komunikacích.  

  

 Obecně zdejším problémem však není parkování v centru města, ale spíše parkování 

v zónách bydlení, kde je velmi časté již zmíněné parkování na komunikacích, což zde velmi 

zhoršuje výhledové poměry a někdy dokonce zabraňuje průjezdu větších vozidel. 

 

3. 3. 4 Železniční doprava 

Do Fulneku vede rovněž i jednokolejná slepá železniční trať č. 277 vyúsťující ze Suchdola 

nad Odrou a vedoucí přímo do Fulneku. Trať má na své trase celkem tři vlakové stanice, 

a sice v Hladkých Životicích, Stachovicích a poslední ve Fulneku. Trať nemá na katastrálním 

území Fulneku žádné křížení s pozemní komunikací, vede přes ni pouze několik polních cest.  

 

 Železniční doprava zde tvoří jeden z hlavních dopravních napojení na veškeré okolí, 

jelikož stanice Suchdol nad Odrou, do které trať vede je velmi snadno dostupná ze všech 

koutů republiky. Díky vlakovým zastávkám mezi Fulnekem a Suchdolem nad Odrou 

je vlakové spojení rovněž využíváno také jako spoj z přilehlých částí města do jeho centra. 

Vlakové spojení je zde dobré, čekací doby se pohybují od 30ti minut do jedné hodiny 

a to jak ve všední dny, tak i o víkendu. I navzdory tomu, že trať je velmi intenzivně 

využívaná, vedení ČD již několik let usiluje o její úplné zrušení, což se však díky peticím 

z řad občanů stále nedaří. Od roku 2009 je trvale uzavřena železniční stanice Fulnek, 

která byla až do té doby s výjimkou Suchdolu nad Odrou jediná na trati. Do budoucna se tedy 

musí počítat s jejím zrušením. 

 

3. 3. 5 Městská hromadná doprava 

Ve Fulneku klasická městská doprava neexistuje. Jedná se spíše o dálkové autobusové linky, 

které však v městě stojí na více místech, a tak je umožněno se tímto způsobem dopravy 

po městě pohybovat. 
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 Autobusových linek je zde hned několik. Jedná se především o linky směrem na Nový 

Jičín, Odry, Bílovec, Ostravu nebo Opavu. Linky mají dobré pokrytí v době dopravní špičky, 

tedy ráno a odpoledne, mimo špičku je již pokrytí horší. 

 

Autobusové nádraží je přímo vedle železniční stanice Fulnek. Nachází se zde však 

hned několik dalších autobusových zastávek. Přímo ve Fulneku jsou krom autobusového 

nádraží další dvě, z nichž jedna u náměstí a další zastávky se nacházejí v přilehlých 

městských částech, například ve Stachovicích jsou dvě a v Jerlochovicích tři. 

 

Docházkové vzdálenosti na zastávky autobusových linek se liší, v centru města 

se docházková vzdálenost pohybují do 400 metrů, u okrajových částí se vzdálenost pohybuje 

od 500 m do 800 m. 

 

3. 3. 6 Pěší doprava 

Ve Fulneku najdeme hned několik turistických stezek. Všechny zdejší stezky zde začínají, 

respektive končí. Nejznámější je trasa na ,,Stříbrné jezírko´ ,́ jedná se o červenou turistickou 

trasu Fulnek – Jestřabí – Stříbrné jezírko – Odry s délkou 9 km. Další trasa vede po modré 

turistické značce na ,,Kletenskou přehradu´  ́ směr Fulnek – Kletné – Pohoř – Odry s délkou 

15,5 km. Mezi vyhledávané patří také modrá stezka ,,Na hrad Starý Jičín´  ́směrem Fulnek – 

Kletné – Suchdol nad Odrou – Bernartice nad Odrou – Starý Jičín o délce 20,5 km. Nejdelší 

červená trasa je Do ,,Hradce nad Moravicí´  ́ směr Fulnek – Lukavec – Leskovec – Lesní 

Albrechtice – Hradec nad Moravicí s délkou 23,5 km. Další červená trasa je ,,Hubleska´´ směr 

Fulnek – Děrné – Bravinné – Bílovec délky 14 km. Zelená trasa ,,Přes Stříbrné doly´´ Fulnek 

– Jerlochovice – Dolejší Kunčice – Kaménka – Heřmánky délky 16km. A poslední zdejší 

trasa ,,Krajinou Poodří´́  Hladké Životice – Bartošovice – Studénka – Jistebník délky 19 km. 

 

3. 3. 7 Cyklistická doprava 

Díky svému historickému významu a četné nabídce památek na Fulnek navazuje také několik 

cyklostezek, z nichž nejvyhledávanější je ,,Jantarová stezka´  ́ na trase Kunín – Suchdol 

nad Odrou – Kletné – Jestřabí – Fulnek délky 19 km. Dále Suchdol nad Odrou – Stachovice – 

Fulnek délky 11,5 km. Tyto stezky dále navazují na další cyklostezky vedoucí z Fulneku, 

nebo dále většinou směrem Hradec nad Moravicí, Bílovec, Odry, Vítkov či Opava. Jako 

cyklistické stezky jsou zde často využívány i turistické trasy, zejména Stříbrný potok 

a Kletenská přehrada [34]. 
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3. 3. 8 Letecká doprava 

Ve vzdálenosti přibližně 22 km východně od Fulneku se nachází veřejné mezinárodní letiště 

Leoše Janáčka Ostrava - Mošnov. Letiště má vzletovou i přistávací dráhu o rozměrech 

3 500 x 63 m a kapacitu více než milion ročně přepravovaných osob vnitrostátně 

i mezinárodně. 

 

 

3. 4. Technická infrastruktura 

 

3. 4. 1 Zásobování pitnou vodou 

Město Fulnek bylo donedávna zásobováno ze skupinového vodovodu Stachovice – Fulnek – 

Suchdol nad Odrou, který čerpal vodu ze zdrojů ve Stachovicích a Hladkých Životicích.  

 

 V současné době jsou však město i jeho přilehlé místní části zásobovány 

z Ostravského oblastního vodovodu, který byl napojen na stávající zdejší skupinový vodovod. 

Zdroje ve Stachovicích od této doby již nejsou využívány. Správcem nové zásobovací sítě 

jsou SmVaK Ostrava, a. s. Přivaděč ostravského oblastního vodovodu obchází město 

z východní strany a pokračuje dále směrem na Hranice. 

 

Fulnek je rozdělen do dvou tlakových pásem z důvodu rozdílné nadmořské výšky 

v různých částech města. Do vyššího tlakového pásma spadá přibližně třetina města, zbylá 

většina spadá do pásma dolního. Nový přivaděč byl tedy napojen na stávající výtlačný 

vodovod ve Stachovicích přes čerpací stanici, z které je zásobováno vyšší tlakové pásmo 

přes ocelové potrubí DN200 vedoucí do vodojemu ve Fulneku a dále do stávajícího řádu 

z litiny DN100 na ulici Bílovecké. Zbylé území města, tedy dolní tlakové pásmo, je zásobeno 

ze dvou míst, a sice opět z ulice Bílovecké, kde je však přípojka napojena přes redukční 

šachtu přímo na Ostravský oblastní vodovod DN500 a následně z další redukční šachty poblíž 

křižovatky Mendlova a Fučíkova. 

 

Dolní pásmo umožňuje pokrýt území v nadmořské výšce od 283 do 323 m. n. m. 

Na tuto výšku navazuje horní tlakové pásmo, které díky čtyřem vodojemům, z nichž jsou dva 

o kapacitě 750 m3, a dva 250 m3 dokáže zásobit území až do výšky 350 m. n. m. 
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3. 4. 2 Odpadní vody 

Splaškové vody 

Město Fulnek až na drobné výjimky nemá vybudovanou oddílnou kanalizační síť 

a tak se zde tedy nachází převážně jednotná kanalizační síť provozovaná společností SmVaK 

Ostrava, a. s. Kanalizační síť je provedena pouze ve Fulneku a části Jerlochovic. Hlavní stoka 

se nachází pod ulicí Říční a Mlýnská s dimenzí DN800 a DN1000, na kterou pak navazuje 

další uliční síť s dimenzí většinou DN500, případně DN800. Odtud pak tyto odpadní vody 

ústí do mechanicko biologické ČOV Fulnek. 

 

Dešťové vody 

Dešťová kanalizace je vybudována v centru města případně v některých dalších částech 

v okolí Husího potoka, do kterého je kanalizační síť zaústěna. Jedná se především o dešťové 

vody sváděné ze silničních komunikací nebo dlážděných veřejných ploch. Ve městě 

jsou dešťové vody v maximální možné míře zasakovány do zatravněných ploch přímo 

na pozemcích. 

 

3. 4. 3 Zásobování plynem 

Fulnek je plynofikován v celém svém rozsahu. Správcem plynovodních sítí je společnost 

SMP, a. s., skupina RWE. Hlavní vysokotlaký plynovodní přivaděč ústí v severní části města 

na ulici Lukavská do regulační stanice plynu VTL/STL. Odtud je pak zásobováno celé území 

Fulneku přes hlavní středotlaké plynovodní vedení s dimenzí DN300, na které je napojena 

veškerá uliční síť s dimenzí potrubí o světlostech zejména DN160, DN100 a DN80. 

 

3. 4. 4 Zásobování elektrickou energií 

Zásobování elektrickou energií v městě zajišťuje společnost ČEZ, a. s. Město má dva hlavní 

přivaděče VVN, procházející jižním a západním okrajem města. Z těchto vedení je svedeno 

vedení VN, které je přivedeno do zastavěného území a z něj je pomocí několika desítek 

trafostanic rozváděno uličním vedením NN. Převážnou většinu vedení tvoří vedení nadzemní 

na betonových případně dřevěných stožárech, podzemní vedení NN se nachází pouze v nové 

zástavbě v severní části města. Trafostanice jsou ve většině stožárové, nebo zděné typu DTS. 

Veřejné osvětlení je osazeno v celém území města a nachází se většinou na samostatných 

sloupech. 
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3. 4. 5 Sdělovací sítě 

Hlavní linka sdělovacího kabelu je vedena v ulici Říční a dále ulici Fučíkova, Masarykova 

a Tyršova. Jihozápadním okrajem města prochází radioreleový spoj. 

 

 

3. 5. Demografické a statistické údaje 

 

3. 5. 1 Počet obyvatel a jeho vývoj 

K 31. 12. 2011 žije ve městě Fulnek 5921 obyvatel. Hustota osídlení města je přibližně 

87 obyvatel na km2, což je velmi málo zejména díky vysokému množství ploch využívaných 

k zemědělství či plnění funkce lesa. 

 

 Z údajů je patrné, že počet obyvatel města se stále pohybuje lehce pod hranicí 

6000 obyvatel. V posledních letech sice počet mírně klesl, v řádu desítek, avšak z tabulky 

vyplývá, že počet by se mohl začít opět zvyšovat díky velkému množství obyvatel 

v produktivním i předproduktivním věku. Rovněž ve městě rapidně narůstá počet příchozích 

obyvatel, kteří se stěhují zejména do nově vystavěných ploch s rodinnými domy. Věková 

hranice přistěhovalých se dle údajů ČSÚ pohybuje nejčastěji v rozmezí 28 až 41 let. Oproti 

tomu počet vystěhovalých začíná klesat. Ve většině případů se zde však jedná o vylidňování 

zejména centra města, tedy o obyvatele z bytových domů. 

 

 S narůstající výstavbou nových ploch pro bydlení v rodinných domech je tedy velmi 

pravděpodobné, že stav populace začne rapidně narůstat [35].  

 

(Tab.č.1 Počet obyvatelstva a jeho vývoj ke dni 31. 12. 2011, pramen: vlastní zpracování dle 

webových stránek Českého statistického úřadu) 
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3. 5. 2 Věková struktura obyvatelstva 

Věková struktura obyvatelstva ve městě Fulnek se v posledních 10ti letech mírně zvyšuje, 

avšak prognóza do budoucích let je velmi příznivá hlavně díky velkému počtu obyvatel 

v produktivním věku 15 – 64 let a také věku předproduktivním 0 – 14 let. 

 

Obecně vyšší věkovou hranici si drží ženy, k 31. 12. 2011 u nich činila 42 let, zatímco 

u mužů je 39,6 let. Tento fakt je způsoben hlavně vyšším počtem žen ve věkové hranici 65 let 

a více, kde ženy tvoří více než 60% populace. 

 

Do budoucna se tedy dá předpokládat mírné snížení průměrné věkové hranice u mužů 

i žen a to díky předpokladu nově přistěhovalých mladých rodin [35]. 

 

(Tab.č.2 Průměrný věk obyvatelstva v letech 2001 až 2011 ke dni 31. 12. 2011, pramen: vlastní 

zpracování dle webových stránek Českého statistického úřadu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 6. Územní plán 

 

O pořízení nového územního plánu bylo zastupitelstvem města Fulnek rozhodnuto 

již 11. března 2004. Věc pořízení územního plánu na sebe převzal Městský úřad Odry 

v říjnu 2007, který jeho zpracování zadal firmě AR Projekt, s.r.o. Od 4. prosince 2007 

do 2. ledna 2008 byl návrh zadání územního plánu města Fulnek vystaven veřejnosti 

k nahlédnutí a dne 11. 12. 2008 byl návrh zadání schválen zastupitelstvem města. 

 

 Celý schvalovací proces územního plánu však nebere konce a probíhají další a další 

veřejné projednání návrhu územního plánu, přičemž poslední proběhlo dne 15. srpna 2012, 
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kde však díky novým či stále se opakujícím námitkám bylo schválení opět odsunuto 

a na 21. listopadu 2012 je stanoveno další opakované veřejné projednání. Celkově již návrh 

nového územního plánu trvá více než osm let. Město však s tímto územním plánem 

již pracuje [31]. 

 

 

3. 7. Občanská vybavenost 

 

Ve městě je občanská vybavenost zastoupena především v místní části Fulnek, 

kde je situována především na náměstí J. A. Komenského, poblíž vlakového a autobusového 

nádraží a podél Husího potoka v severní části města. 

 

 Mezi hlavní občanskou vybavenost zde patří Městský úřad města Fulnek na náměstí, 

ve kterém se dále nachází také matrika, stavební úřad, nebo finanční úřad. Rovněž 

se na náměstí nachází základní umělecká škola, několik desítek obchůdků včetně potravin, 

optiky, železářství a podobně. V blízkosti náměstí je dětský domov. Větší nákupní centrum 

Penny Market se nachází poblíž náměstí u Husího potoka. Na ulici Masarykova v blízkosti 

autobusového a vlakového nádraží je situováno zdravotnické středisko, ve kterém 

se nachází lékárna, ordinace praktického lékaře pro děti i dospělé, gynekologie, alergologie, 

ortopedie, zubní ordinace či chirurgie. Ve vedlejším objektu se nachází veterinární 

ambulance.  V severní části města nad Husím potokem se nachází základní škola 

J. A. Komenského, Mateřská škola, Střední odborné učiliště, autoopravna, minikino 

s kavárnou, kulturní dům s knihovnou nebo známý penzion Relaxko Fulnek s posilovnou, 

soláriem, ubytovnou, wellness či solnou jeskyní. 

 

 V městské části Jerlochovice, na západním okraji města, se nachází autokemp 

s koupalištěm. Ve vzdálenosti necelých 5ti km od náměstí J. A. Komenského se v obci 

Tošovice nachází areál HEI Park, který nabízí dvě lyžařské sjezdovky, bobovou dráhu, 

snow tubing, koupaliště, lanové centrum a spoustu dalších atrakcí.  
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3. 8. Městská zeleň a okolní krajina 

 

Zeleň je jedním z hlavních prvků dotvářející podobu města a jeho návaznost na okolní 

krajinu. Je tedy velmi důležité situovat dostatek zeleně do všech částí města a vytvářet 

tak příjemné místo pro žití. 

 

3. 8. 1 Veřejná zeleň 

Ve městě Fulnek je v posledních letech brán na veřejnou zeleň velký důraz zejména díky 

jeho významné historii, avšak i přes tuto skutečnost stále není stav veřejné zeleně nikterak 

dokonalý, zejména díky dobám minulým, kdy zeleň nebyla upravována a je tedy stále 

na mnoha místech značně zanedbaná. Městský úřad však vynakládá mnoho financí 

na její obnovu, a tak se za pár let stav pravděpodobně zlepší. 

 

Veřejnou zeleň ve městě tvoří zpravidla zatravněné plochy vysázené nízkými nebo 

vysokými porosty, v mnoha případech upravených do podoby veřejného parku. V samotném 

jádru města se jedná nejčastěji o zeleň uliční vysázenou okolo komunikací nebo zeleň 

se sídlištní úpravou mezi bytovými domy, která je však zanedbaná nejvíce. 

  

3. 8. 2 Soukromá zeleň 

Soukromá zeleň je ve Fulneku reprezentována především zahradami rodinných a některých 

bytových domů, nebo také školním areálem. Ve většině jsou tyto plochy dobře udržovány 

díky soukromému vlastnictví.  

 

 Tento stav je důležité pokud možno udržovat a dotvářet tak harmonickou návaznost 

samotného města na krajinu. 

 

 

3. 8. 3 Okolní krajina 

Krajina ve městě a jeho okolí tvoří významnou část urbanizačních prvků, zejména díky 

své různorodosti a velkým nerovnostem terénů. V okolí města se nachází nespočet 

zalesněných ploch, zemědělských polí a neobdělávaných luk, což společně s reliéfem 

a siluetou města vytváří jedinečný a malebný vzhled.  
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 K udržení tohoto stavu je vydáno ve městě a jeho okolí mnoho předpisu, které omezují 

či usměrňují výstavbu nebo případnou likvidaci této krajiny a nově navržené zastavitelné 

plochy jsou pečlivě a s úvahou vybírány. 

 

 

3. 9. Formy bydlení 

 

V samotné městské části Fulnek v současné době přebírá většinový podíl bydlení individuální 

v rodinných domech, což je velmi dobrý směr vzhledem k městu tíhnoucímu spíše 

k venkovskému typu výstavby. Bydlení hromadné, případně smíšené, se nachází v centru 

samotného města. Ostatní městské části jsou tvořeny ve většině individuálním bydlením 

v rodinných domech vesnického typu. 

 

 Do budoucna je ve městě navrženo hned několik ploch pro bydlení v rodinných 

domech, o které je v lokalitě dostatečný zájem. 
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4. Charakteristika řešeného území 

 

4. 1. Poloha řešeného území  

 

Řešená lokalita navazuje na jihozápadní zastavěnou část města Fulneku hraničící s jeho místní 

částí Jerlochovice. Převážná část řešené lokality spadá pod katastrální území Jerlochovice, 

zbylá část pod katastrální území Fulnek. Ze západu je území ohraničeno silnicí druhé třídy 

číslo 647, z jižní strany místní obslužnou komunikací – ulice Fučíkova a ze strany východní 

místní sběrnou komunikací – ulice Mendlova a ulice Tyršova. Území leží na severní straně 

Brožova kopce, jež je součástí Oderských vrchů. Viz příloha číslo 1 – Zakreslení řešeného 

území do ortofotomapy [34]. 

 

 

4. 2. Popis řešeného území 

   

Zájmové území se rozléhá na severní straně Brožova kopce a jeho velikost čítá přibližně 

15,6 hektarů a má tvar nepravidelného mnohoúhelníku, přičemž délka od severu k jihu 

je cca 470 metrů a vzdálenost východního a západního cípu je asi 380 metrů. Celá plocha 

řešené oblasti leží ve svahu směřujícím na severovýchod a dosahuje tak velkého převýšení 

místy dosahujícího až 64 metrů, kdy se nejnižší bod v území nachází v nadmořské výšce 

294 metrů nad mořem a nejvyšší bod ve výšce 358 metrů nad mořem. Svah je tvořen dvěma 

hřebeny a jednou údolnicí, kde maximální sklon dosahuje až 16%. 

 

 Převážná část lokality – přibližně 80% je v současné době aktivně využívaná 

k zemědělským účelům, zbylou část v severovýchodním cípu tvoří několik zahrádek 

a dále trvale travnaté porosty. 

 

 Okolí řešené oblasti je velmi členité. Ze severozápadní strany zájmové území 

ohraničuje pás lesa a hned za ním silnice číslo 647, ze strany severní sportovní areál 

s fotbalovým hřištěm a tenisovými kurty. Na severovýchodní straně lokalita navazuje 

na stávající zástavbu rodinnými domy na ulicích Tyršova a Sportovní, dále území 

na východní straně ohraničuje ulice Mendlova a les v jihovýchodním cípu. Ze strany jižní 

až západní není území nijak omezeno a navazuje na další zemědělsky využívané plochy. 
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Celé řešené území se nachází na dobře viditelném místě z širokého okolí, zejména 

při příjezdu směrem od Bílovce či od Opavy, kde tvoří součást okolí hlavní dominanty města 

– Fulneckého zámku. Rovněž i výhled z území je velice pozitivní a území dělá přitažlivějším. 

Tato fakta však kladou důraz na nutnost kvalitního provedení návrhu budoucí zástavby 

z hlediska urbanistického i architektonického.  

 
 

4. 3. Definice lokality v územně plánovací dokumentaci 

 

4. 3. 1 Územní plán 

Území je jednou z významných rozvojových ploch pro město Fulnek. Lokalita, v územně 

plánovací dokumentaci označena jako BR - Z04, je v plném rozsahu navržena jako plocha 

BR, tedy plocha pro bydlení v rodinných domech [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Obr. 4 – Výřez územního plánu města Fulnek se zájmovou lokalitou a jejím okolím, pramen: podklady 

DP poskytnuté MÚ Fulnek) 
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4. 3. 2 Plochy BR – plochy bydlení v rodinných domech 

Dle platné územně plánovací dokumentace jsou takovéto plochy určeny k umisťování staveb 

pro bydlení individuální, tedy pro zástavbu rodinnými domy. 

 

Přípustné využití území 

Jako přípustné je zde dovoleno umisťování místních a účelových komunikací, veřejných 

prostranství, ploch okrasné a rekreační zeleně, dětských hřišť, potřebné technické 

infrastruktury, parkovišť pro osobní automobily o maximální kapacitě 10 parkovacích míst, 

občanské vybavenosti místního významu a rodinných vinných sklepů. 

 

Nepřípustné využití území 

Jako nepřípustné je zde shledáno umisťování staveb pro hromadné bydlení, staveb vyššího 

občanského významu, umisťování staveb nebo činností, jejichž účinky mají negativní vlivy 

na životní prostředí, jako jsou například stavby pro výrobu nebo skladování. Dále 

je zde nepřípustná výstavba dopravních terminálů, center dopravních služeb, velkoobchodů 

a staveb odpadového hospodářství. 

 

Prostorové regulativy v území 

V území je výstavba omezena danými regulativy omezujícími zejména výšku zástavby, 

která je stanovena na maximální počet dvou nadzemních podlaží, přičemž musí 

být zohledněna výška objektů, případně výška římsy objektů nejen v souvislé uliční zástavbě, 

ale i širším okolí, z důvodu předcházení narušení architektonického rázu jako celku. 

Pro území je rovněž vydán koeficient pro maximální možné zastavění plochy stanovený 

hodnotou 0,3. 

 

 

4. 4. Širší vztahy 

 

4. 4. 1 Návaznost území na dopravní infrastrukturu 

V blízkosti území se nachází silnice druhé třídy číslo 647 směr Ostrava – Bílovec – Fulnek – 

Odry, konkrétně ulice Říční a Hranická, dále se v okolí nachází několik místních obslužných 

komunikací, například ulice Mendlova, Fučíkova a Tyršova. Východní částí řešeného území 

prochází ulice Tyršova, na kterou je možno lokalitu napojit. Dalšími napojovacími body 
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by mohla být ulice Mendlova v jihovýchodní části území, jenž území lemuje a dále ulice 

Fučíkova v severní části. 

 

V okolní zástavbě nejsou vybudovány chodníky, a tak tuto funkci plní pozemní 

komunikace, které však nemají žádná dopravní omezení vyvozující zklidnění dopravy 

pro zvýšení bezpečnosti pohybu osob. V severní části na ulici Fučíkova se nachází pěší 

komunikace, na kterou by mohla být lokalita napojena. Tato komunikace by území napojila 

na historické jádro města a dále na místní část Jerlochovice. V okolí zájmového území 

se nachází několik turistických stezek (viz. kapitola 3. 3. 6.). 

 

Poblíž zájmového území jsou situovány celkem tři zastávky autobusových dálkových 

linek. Docházková vzdálenost z nejvzdálenějšího místa v řešené lokalitě je přibližně 

600 metrů. 

 

Ve městě se rovněž nachází vlakové nádraží Fulnek. To je od lokality vzdáleno 

přibližně 2 km, je zde však možnost využít autobusové linky ve vzdálenosti přibližně 

300 metrů od lokality, jejímž prostřednictvím je možno dojet na autobusové nádraží Fulnek, 

jež se nachází vedle vlakového nádraží. 

 

4. 4. 2 Návaznost území na technickou infrastrukturu 

V okolí zájmového území se nachází veškerá potřebná technická infrastruktura, 

která je trasovaná zejména pod ulicí Fučíkova, Tyršova a Sportovní. 

 

 Lokalitu je možno na trasu veřejného vodovodu napojit na ulici Fučíkova, kde je pod 

pěší komunikací situováno vedení DN 100 O. Další možný napojovací bod se nachází na ulici 

Tyršova, kde je trasa vodovodu ukončena záslepkou, jedná se o DN 100 PVC. Za případný 

další bod k napojení lze označit vedení pod ulicí Sportovní, zde se jedná rovněž 

o DN 100 PVC, avšak toto vedení je od lokality vzdáleno přibližně 300 metrů. Při návrhu 

vodovodu však bude muset být bráno v úvahu výškové umístění vodojemu, který se nachází 

ve výšce 350,85 metrů nad mořem, přičemž nejvyšší bod v lokalitě má výšku 

358 metrů nad mořem. 

 

 V okolí řešeného území se nachází pouze jednotná kanalizace, přičemž napojení 

je možno provést na ulici Fučíkova, kde se nachází potrubí DN 500 BE. Jako další možný bod 
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pro napojení by mohla sloužit stoka DN 300 BE pod ulicí Tyršova, kam se však dá trasovat 

jen část plochy z území z důvodu velké svažitosti. 

 

 Veřejný plynovod je na celém území města řešen jako středotlaký. Pod ulicí Fučíkova 

se nachází jedna z hlavních větví plynovodní sítě DN 300 O. Pro zokruhování je možno 

plynovod napojit na slepou větev DN 100 O v ulici Tyršova, případně na vedení DN 200 O 

pod ulicí Sportovní. 

 

 Okrajem řešeného území prochází vzdušné vedení VN 22 kV, na které je možno 

se napojit prakticky kdekoliv v lokalitě. V blízkosti zájmového území se sice nachází 

dvě trafostanice – jedna na ulici Sportovní a druhá na ulici Fučíkova, avšak výkon a zejména 

vytížení těchto zařízení není známo. Z tohoto důvodu bude vhodné navrženou zástavbu 

napojit na trafostanice nové. 

 

4. 4. 3 Občanská vybavenost v okolí 

V okolí zájmového území se nachází dostatek základní občanské vybavenosti. V severní části 

lokalita sousedí se sportovním areálem představujícím fotbalové hřiště a tenisové kurty. 

Přibližně 450 metrů od území se nachází historické jádro města – náměstí J. A. Komenského, 

kde je situována podstatná část občanské vybavenosti ve městě, jako je prodejna potravin, 

restaurace, městský úřad, kostel Nejsvětější trojice, Základní umělecká škola, lékárna a více 

než dvě desítky dalších podnikatelských subjektů. 

 

 

4. 5. Limity území 

 

V zájmovém území se nachází hned několik omezení, kterými se bude nutno zaobírat. 

Některé omezení budou do návrhu vstupovat a jiná lze více či méně opomenout. 

 

4. 5. 1 Ochranné pásmo lesa 

V severozápadní, jihozápadní a jihovýchodní části do území zasahuje ochranné pásmo lesa 

zákonem stanovené na 50 metrů. Dle územně plánovací dokumentace, konkrétně posouzení 

SEA, je však možno toto ochranné pásmo snížit na 25 metrů, čímž v jihozápadní části 

omezení zcela pomine, v části jihovýchodní bude zasahovat jen okrajově. Celkově vliv možné 
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zástavby rodinnými domy je vzhledem k lesnímu porostu hodnocen dle územně plánovací 

dokumentace, konkrétně posouzení SEA, jako nevýznamný. 

 

4. 5. 2 Významný krajinný prvek 

Zájmovou oblastí prochází několik registrovaných VKP, které jsou situovány uvnitř 

přírodního parku Oderské vrchy. Středem plochy prochází VKP 33119 – Úvozová cesta, 

v severovýchodní části se nachází VKP 33120 – Louka polopřirozená a v severozápadní části 

do území okrajově zasahuje VKP 33123 – Selský les s lesní cestou. Územně plánovací 

dokumentace, konkrétně posouzení SEA, hodnotí tyto VKP jako významné až méně 

významné a doporučuje tyto plochy zanechat, případně nahradit nově navrženým dostatečným 

ozeleněním. 

 

4. 5. 3 Vedení vysokého napětí 

Ve východní části lokality je trasováno téměř po celé její délce vzdušné vedení VN 22 kV, 

které do území vnáší ochranné pásmo 7 metrů na každou stranu od vnějšího vodiče. 

Toto vedení je možné přeložit do země. 

 

4. 5. 4 Ochranné pásmo komunikace 

Do jihovýchodního cípu území zasahuje okrajově ochranné pásmo komunikace, 

které je však díky svému minimálnímu rozsahu zcela zanedbatelné.  

 

 

4. 6. Vlastnictví pozemků 

 

V oblasti se celkově nachází 26 pozemků různých velikostí i tvarů. Jejich rozlohy se pohybují 

od 78 do 65.418 m2. Vlastníkem většiny pozemků je Městský úřad Fulnek, který v současné 

době vlastní pozemky o výměře cca 104.000 m2, což odpovídá přibližně 65% celkové plochy 

řešeného území. Vlastnické vztahy jsou řešeny ve výkrese číslo 3 – Majetkoprávní vztahy. 

 

 Úřad pozemky v zájmové lokalitě postupně odkupuje od soukromých vlastníků, 

se záměrem vybudování veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury 

a následným prodejem jednotlivých stavebních parcel budoucím vlastníkům [32]. 
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 (Obr. 5 – Výřez katastrální mapy města Fulnek se zájmovou lokalitou a jejím okolím, pramen: Český 

úřad zeměměřičský a katastrální) 
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5. Návrh urbanistických řešení území 

 

Při návrhu zástavby rodinnými domy bylo vycházeno ze základních poznatků o zájmovém 

území a jeho okolí, byly dodržovány základní limity, které do území vstupují a platná 

legislativa. 

 

 Celkově bylo pří návrhu vycházeno zejména z územního plánu, limit v území, 

katastrálních map, výškopisu a polohopisu území, současného stavu technické i dopravní 

infrastruktury, návaznosti na okolní území, a v neposlední řadě také stylu okolní zástavby 

a snaze tak dodržet architektonický ráz celé lokality. 

 

 

5. 1. Varianta A 

 

Koncepčně tento návrh vychází z varianty B i C, které jsou popsány dále, přičemž 

jsou zde eliminovány veškeré nedostatky obou řešení. Při zpracovávání tohoto řešení bylo 

vycházeno z návrhu trasy pozemní komunikace, respektive snaze dodržet maximální možný 

podélný spád. Rovněž při návrhu byla snaha zachovat stávající VKP a do jejich prostor 

navrhnout veřejné plochy. 

 

 Hlavními výhodami této varianty jsou dobře vyřešené podélné spadové poměry 

komunikací, a je zde navržena pouze jedna slepá ulice obsluhující 5 rodinných domů. 

Pozemní komunikace v území jsou napojeny na stávající síť dopravní infrastruktury ve třech 

bodech, čím je zde zajištěna dobrá obslužnost celé lokality. V návrhu bylo vycházeno 

ze stávajících VKP, které byly z větší části ponechány ve stávajícím rozsahu, zbylé plochy 

VKP, zejména v severovýchodní části, byly zrušeny v souladu s územně plánovací 

dokumentací, konkrétně posudkem SEA. Varianta umožňuje ponechání vzdušného VN. 

 

 V této variantě je na řešeném území vymezeno celkem 97 stavebních parcel, přičemž 

byly VKP řešeny jako veřejné plochy, zejména s parkovou úpravou tvořenou řadou dětských 

hřišť, basketbalovým hřištěm a rozsáhlou sítí pěších tras s možností napojení na pěší trasy 

v okolí. Celá plocha území je navržena s dodržením požadavku dostatečného stupně ozelenění 

a začlenění tak lokality jako celku do okolí. 
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5. 2. Varianta B 

 

Jedná se o první navržený koncept. Tato varianta řeší území páteřní komunikací, 

která prochází celým územím a napojuje lokalitu na ulici Fučíkovu i ulici Mendlovu. 

Na tuto komunikaci jsou napojeny další plochy v jižní části, kde je doprava řešena převážně 

slepými ulicemi. Tato varianta by byla pravděpodobně dobře realizovatelná na terénu 

rovinatém, až mírně svažitém. Avšak pro tuto lokalitu toto řešení uplatnit nelze z důvodu 

nevyhovujících spádů komunikací, které by přesahovaly spád 12%. Varianta byla navržená 

s možností etapizace. Nezachovává však stávající VKP, především VKP 33119 – Úvozová 

cesta. Plochy parku jsou situovány na severovýchodě území na ploše VKP 33120 – Louka 

polopřirozená. 

 

  

5. 3. Varianta C 

 

 V této variantě byl brán zřetel na konfiguraci terénu v lokalitě, čímž bylo docíleno 

vyhovujících spádů. Komunikace je zde řešena páteřní silnicí protaženou až do západní části 

území. Napojení této silnice je provedeno na ulici Fučíkovu a Mendlovu. Obsluha v jižní části 

je řešena jednou slepou ulicí. Tato varianta však nerespektuje VKP ve východní části území. 

Park je zde situován v severozápadní části území v ploše VKP 33123 – Selský les s lesní 

cestou. Tato varianta je celkově méně atraktivní a pro danou lokalitu nevyhovující. 

  

 

5. 4. Celkové zhodnocení a výběr varianty 

 

Po vypracování konceptu všech tří variant proběhl výběr nejvhodnějšího řešení. Rozhodování 

bylo provedeno způsobem zhodnocení kladů a záporů jednotlivých variant, přičemž hlavním 

kritériem bylo řešení spádových poměrů u komunikací. 

 

 Pro detailní zpracování byla nakonec vybrána varianta A. Hlavními důvody výběru 

byly vyhovující spádové poměry komunikací a respektování VKP. 
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6. Řešení zvolené varianty 

 

6. 1. Parcelace území 

 

Původní parcelace (viz výkres č. 3 – Majetkoprávní vztahy) je vzhledem k nově navrženému 

využití zcela nevyhovující. V lokalitě bylo vymezeno celkem 97 stavebních parcel o velikosti 

od 610 do 1.360 m2, přičemž průměrná velikost je 956 m2. 

 

 Velikost celého území je přibližně 15,6 hektarů a je rozděleno na dvě základní části, 

sice plochy soukromé tvořené jednotlivými stavebními parcelami s plochou přibližně 

9,3 hektarů a plochy veřejné, které lze dále rozdělit na plochy komunikací s celkovou plochou 

téměř 1,3 hektarů a plochy veřejné zeleně, vodní plochy, plochy hřišť, atd. s celkovou 

výměrou 5,3 hektarů [32].  

 

 

6. 2. Návrh dopravního napojení 

 

Hlavní dopravní napojení je situováno v severní části lokality, konkrétně na ulici Fučíkova, 

poblíž navržené okružní křižovatky. Dalšími napojovacími body jsou ulice Mendlova a ulice 

Tyršova.  

 

6. 2. 1 Návrh dopravního napojení na ulici Fučíkovu a Říční 

Jedná se o hlavní napojovací bod celé navrhované lokality. Detailně je problematika 

této situace řešena ve výkrese č. 5 – Návrh dopravního napojení na ulici Fučíkovou 

a Říční, případně ve výkrese č. 17 – Řešení vjezdu do zóny TEMPO 30. Stěžejním bodem této 

problematiky bylo navržení okružní křižovatky na vytíženém křížení ulic Fučíkova 

a Říční. Již v současné době se jedná o velmi problematické místo ve městě a napojení další 

zástavby v blízkosti tohoto křížení by mohlo být velmi dramatické. Z tohoto důvodu 

byla v návrhu tato křižovatka vyřešena jako okružní. Samotné napojení lokality je provedeno 

z ulice Fučíkovy. Jedná se o komunikaci trasovanou podél sportovního areálu - fotbalového 

hřiště, kde se dostává do blízkosti stávajícího rodinného domu a v návrhu je uliční prostor 

částečně veden přes jeho pozemek. Tato skutečnost je však známa i MěÚ Fulnek, 

který s tímto záborem počítá. Při zpracovávání detailního návrhu komunikace v tomto místě 
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bude nutno podrobně řešit nejen vztahy majetkoprávní, ale hlavně terénní konfiguraci. 

V projektu bude potřeba upřesnit niveletu i směrové vedení a šířkové parametry komunikace 

na základě geodetického zaměření. 

 

 Navržená komunikace je řešena jako vedlejší s označením MO 6,5/11,0/30. Přibližně 

10 metrů za napojením na ulici Fučíkovu je proveden sjezd z komunikace a je tak umožněn 

příjezd k sousednímu rodinnému domu. Dopravní omezení je zajištěno přibližně 

ve vzdálenosti 5 metrů za tímto sjezdem v podobě zvýšeného prahu, sloužícímu zároveň 

jako místo pro přecházení. Dále je v tomto místě instalované svislé dopravní značení – zóna 

s dopravním omezením – TEMPO 30 a konec zóny s dopravním omezením [21], [22], [24], 

[26], [27].  

 

6. 2. 2 Návrh dopravního napojení na ulici Mendlovu 

Napojením lokality v jihovýchodní části není vyřešeno jen napojení budoucí zástavby 

na okolí, ale rovněž i zlepšení napojení stávající zástavby v ulicích Tyršova a Sportovní 

na ulici Mendlovu, jež v současné době nevyhovuje z důvodu špatných spádových poměrů 

a zejména z důvodu velice špatných rozhledových poměrů plynoucích z ostrého úhlu 

stávajícího napojení ulice Tyršovy na ulici Mendlovu. V tomto napojení je lokalita napojena 

též na stávající zástavbu v ulicích Tyršova a Sportovní. Podrobněji je tato problematika řešena 

ve výkrese č. 6 – Návrh dopravního napojení na ulici Mendlovu. 

 

 Navržená komunikace je kolmo napojená na ulici Mendlovu a je řešená jako vedlejší. 

Ve vzdálenosti přibližně 10 metrů od napojení na ulici Mendlovu se nachází křižovatka 

s rozcestím, které umožňuje vjezd do obytné zóny, nebo projet dál zónou TEMPO 30, 

která je průjezdná až do severní části území k výjezdu na ulici Fučíkovu, případně 

je zde umožněn sjezd do ulic Sportovní a Tyršova. Dopravního omezení na této komunikaci 

je docíleno vyvýšenou křižovatkou a dopravním svislým značením určujícím přednost 

a informativními značkami obytná zóna, konec obytné zóny, zóna s dopravním omezením – 

TEMPO 30 a konec zóny s dopravním omezením. Připojené ulice Sportovní a Tyršova 

jsou řešeny jako vedlejší a jejich napojení na navržený průtah lokalitou je osazen svislým 

dopravním značením upravujícím přednost. V ulicích Sportovní i Tyršova byla omezena 

maximální rychlost na 30 km/hod užitím zóny TEMPO 30 [21], [22], [24], [26].  
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6. 3. Návrh dopravního řešení 

 

Tato problematika byla podrobně řešena ve výkrese č. 7 – Návrh dopravního řešení. 

Při návrhu bylo využíváno zejména ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, 

ČSN 01 3466, TP 65, TP 103, TP 133, TP 135, TP 218, VL 7 a doplněk VL 7. Při návrhu 

trasy komunikace v řešeném území bylo vycházeno zejména z výškopisu území, 

který byl pro výsledný tvar trasy stěžejní. Z důvodu velkého převýšení v území a dodržení 

tak maximálních dovolených podélných sklonů budoucí komunikace nebylo možné vést trasu 

přímo. Bylo tedy nutné navrhnout silnici tak, aby byly dodrženy maximální povolené spády. 

Již v konceptu řešení bylo zamýšleno užít v návrhu zejména obytných zón, případně zón 

TEMPO 30 pro celkové zklidnění dopravy v celé lokalitě. Tato skutečnost sebou 

však přinesla ještě přísnější kritérium pro maximální povolený podélný sklon, a sice 8,5%.  

 

 Z důvodu nutnosti proložit trasu budoucí komunikace svahem, který má spád místy 

až 16% však bylo nutné tuto problematiku podrobně řešit. Pro dosažení takovéto trasy 

bylo vycházeno z vytyčení komunikace stejného spádu pomocí vrstevnic a využití znalosti 

o pravoúhlém trojúhelníku, kde byl stanoven požadovaný maximální spád jako úhel alfa, 

délka jeho protilehlé stěna byla stanovena na 2 metry z důvodu výškopisu, který obsahoval 

vrstevnice po dvou metrech. Takto byla zjištěna délka zbývající přepony v trojúhelníku 

a tato délku byla aplikována pomocí kružnic vycházejících z místa napojení lokality 

na vrstevnice, kdy průsečík kružnice a vrstevnice s výškou o 2 metry vyšší než vrstevnice 

na které leží střed kružnice je výslednou trasou. Tímto způsobem byly navrženy body trasy 

v celé lokalitě, ty se následně proložily křivkou, která byla v poslední fázi zahlazena. 

Výsledkem tohoto počínání byla osa komunikace a tedy základ celého návrhu [20], [21], [22], 

[24], [25], [26], [27], [28], [29]. 

 

6. 3. 1 Silniční komunikace 

Původním úmyslem bylo celou lokalitu řešit jako obytnou zónu, čehož však díky její rozloze 

nebylo možné dosáhnout a to z důvodu, že délka obytné zóny by neměla přesáhnout délku 

větší než 300 metrů z důvodu podvědomého nutkání řidiče jízdu zrychlovat při průjezdu 

takovouto oblastí. V těchto případech je tedy vhodné na obytnou zónu navázat zónou 

TEMPO 30. 
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 Výsledný návrh tedy hlavní průtah územím řeší jako zónu TEMPO 30, která začíná 

v severní části u fotbalového hřiště za místem napojení na ulici Fučíkovu 

(viz kapitola 6. 2. 1. Návrh dopravního napojení na ulici Fučíkovu a Říční). Odtud 

komunikace pokračuje jižním směrem až k hranici zájmové lokality, kde dochází ke změně 

směru levotočivou zatáčkouo poloměru 30 metrů se stoupáním šikmo svahem. Přibližně 

po 120ti metrech dochází k další změně směru, tentokrát pravotočivou zatáčkou s poloměrem 

28 metrů, která postupně změní směr jízdy o úhel 180°. Po dalších 120ti metrech se trasa opět 

stáčí o 180°, tentokrát levotočivou zatáčkou o poloměru 40 metrů. Při celé této trase 

je dodržen maximální podélný sklon 8,5%. Po tomto obratu se dostáváme k prvnímu křížení 

komunikací, respektive prvnímu sjezdu do průjezdné obytné zóny, která je řešena jako silnice 

vedlejší. Hlavní komunikace postupuje dále mírným stoupáním asi 120 metrů, poté začíná 

komunikace mírně klesat a přibližně po 80ti metrech se začíná mírně stáčet vlevo obloukem 

o poloměru 76 metrů. Po průjezdu mírnou zatáčkou se dostáváme k dalšímu křížení. 

Odbočkou vlevo se lze dostat do další obytné zóny řešené jako slepá vedlejší komunikace. 

Při průjezdu rovně se dostáváme na vedlejší komunikaci do stávající zástavby – ulice 

Tyršova, která je řešena rovněž jako zóna TEMPO 30. Pokračujeme po hlavní komunikaci 

vpravo a po přibližně 150ti metrech se napojuje vedlejší komunikace TEMPO 30 – ulice 

Sportovní. Dále se silnice stáčí mírně vpravo a posléze vlevo a dostáváme se k poslednímu 

křížení – vjezdu do průjezdné obytné zóny odbočkou vpravo. Pokračujeme v levotočivém 

oblouku, kde vyjíždíme ze zóny s dopravním omezením – TEMPO 30 a přichází napojení 

na ulici Mendlovu (viz. kapitola 6. 2. 2. Návrh dopravního napojení na ulici Mendlovu). 

 

 Jak již bylo popsáno výše, komunikace typu TEMPO 30 v území tvoří dopravní 

kostru, na kterou jsou napojeny dvě obytné zóny a okolní stávající zástavba na ulicích 

Tyršova a Sportovní. Prostorově je tento typ komunikace řešen v uličním prostoru o celkové 

šířce 11 metrů. Návrhová šířka komunikace je 6,5 metrů s bezpečnostními odstupy 0,5 metrů 

na každou stranu, čistá šířka mezi silničními obrubníky je 5,5 metrů. Tato šířka byla navržena 

dle TP 218 a doplňku VL 7 jako šířka komunikace s úpravou TEMPO 30, pro zklidnění 

dopravy. Komunikace je řešena jako obousměrná. Zbylý vedlejší dopravní prostor je využíván 

k ozelenění, pěší komunikaci, případně k parkovacímu stání osobních vozidel. Příčný spád 

komunikace je jednostranný se spádem 2%. Snížení rychlosti u komunikace TEMPO 30 

je docíleno několika faktory. Jedná se zejména o zpomalovací prahy nebo vyvýšené 

křižovatky, které zároveň slouží jako místa pro přecházení, malou šířku komunikace 

(5,5 metrů), dále směrové vedení komunikace ve svahu, místa pro přecházení, 
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ve kterých je vozovka vyvýšená prahem a je zde provedeno zúžení na šířku 3 metry. 

V případě nutnosti se v projektu mohou také využít například zpomalovací polštáře, případně 

šikany v podobě prostřídaných parkovacích míst nebo výsadby zeleně po obou stranách 

vozovky. 

 

 Navrženy byly rovněž i dvě obytné zóny. Napojení na první zónu je ve východní části 

území v místě napojení ulice Tyršova na komunikaci TEMPO 30. Tato obytná zóna je řešená 

jako slepá ulice obsluhující pět rodinných domů. Její délka je necelých 100 metrů, což je více 

než 40 metrů a z tohoto důvodu musí být komunikace na konci opatřena obratištěm, zároveň 

však její délka nepřesahuje 100 metrů a tak dostačuje obratiště pouze pro osobní automobily. 

Bylo zde navrženo úvraťové obratiště boční dimenzované pro osobní automobily. Tvar této 

komunikace je přímý směřující k severu. 

 

 Druhá obytná zóna byla navržena pro průjezd jižní části území. Napojení 

na komunikaci TEMPO 30 je provedeno ve dvou místech. První se nachází v jihovýchodní 

části území v blízkosti napojení na ulici Mendlovu. Druhý bod napojení je situován v západní 

části území za stoupacími serpentinami komunikace TEMPO 30. Odtud komunikace začíná 

stoupat směrem k jihu, při vjezdu nastává mírná pravotočivá zatáčka, následuje krátká přímá 

trať a následně levotočivý oblouk o poloměru 30 metrů. Dále je komunikace trasována přímo 

s mírným stoupáním na délce přibližně 130 metrů, poté vede trasa asi 180 metrů podél 

vrstevnice, než začne opět mírně klesat až k místu napojení na komunikaci TEMPO 30 

v jihovýchodní části lokality. Tato komunikace je téměř po celé své délce dopravně 

zklidňována díky nepřímému tvaru, který je zakřiven výsadbou zeleně střídavě po obou 

stranách komunikace. 

 

 Celková šířka uličního prostoru v obytných zónách je 11 metrů, přičemž návrhová 

šířka komunikace je 6,0 metrů s bezpečnostními odstupy 0,5 metrů na každou stranu. Čistá 

šířka mezi silničními obrubníky je 5,0 metrů. Silnice je navržena jako obousměrná. 

Komunikace v obytné zóně jsou navrženy pro smíšený provoz, tedy jak pro motorová vozidla, 

tak i pro pěší, případně i pro hry dětí. Zbylý vedlejší dopravní prostor je využíván k ozelenění, 

případně k parkovacímu stání osobních vozidel. Příčný spád komunikace je jednostranný 

se spádem 2%. Návrh obytných zón byl prováděn zejména dle TP 103. Snížení rychlosti 

u komunikace v obytné zóně je docíleno několika faktory. Jedná se zejména o zpomalovací 

prahy nebo vyvýšené křižovatky při vjezdu do obytné zóny, malou šířku komunikace 
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(5 metrů), dále směrové vedení komunikace nejen ve svahu, ale i prostřídání ozeleněných 

stran v uličním prostoru. V případě potřeby dalšího dopravního omezení lze využít například 

zpomalovací polštáře, případně zúžení průjezdného profilu vozovky rozšířením přidruženého 

dopravního prostoru. 

 

 Skladba vozovky, respektive tělesa pozemní komunikace, je detailně řešena 

ve výkrese číslo 10 – Řez uličním prostorem A – A .́ Jedná se o typ vozovky s normovou 

skladbou D1 – N – 1V – PII:  

 

− asfaltobeton středozrnný; tloušťka 40 mm, 

− spojovací postřik asfaltem 0, 7 kg/m2, 

− obalované kamenivo středozrnné; tloušťka 80 mm, 

− mechanicky zpevněná kamenina; tloušťka 150 mm, 

− štěrkodrť; tloušťka 150 mm. 

 

 Příčný sklon vozovky je navrhnut jako jednostranný se spádem 2%. Sklon zemní pláně 

je 3%. Maximální podélný sklon navržené komunikace je 8,5%, dle požadavku pro obytné 

zóny a zóny TEMPO 30. 

 

 Plochy zpomalovacích prahů, vyvýšených křižovatek, parkovacích stání a vjezdů 

na soukromé pozemky jsou provedeny z důvodů praktických i estetických z odlišného 

materiálu, konkrétně zámkové dlažby stejného typu jako je použita pro pěší komunikace 

s výjimkou užití jiného probarvení. 

 

Při návrhu křížení pozemních komunikací bylo užito vyvýšených ploch pro zklidnění 

dopravy a zvýšení bezpečnosti. Rozhledové poměry v křížení komunikací jsou znázorněny 

ve výkrese číslo 7 – Návrh dopravního řešení 

 

Na plochy pozemní komunikace navazují také vjezdy na jednotlivé soukromé 

pozemky provedené ze zámkové dlažby CS – BETON typ AS04 CIHLA tloušťky 60mm, 

barva červená (viz příloha č. 12 – Materiály užité pro dopravní infrastrukturu). Šířka vjezdu 

na jednotlivé pozemky se pohybuje v šířce od 3 do 4 metrů. 
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6. 3. 2 Statická doprava 

Počet parkovacích stání byl navrhnut na základě výpočtu dle ČSN 73 6110. Celkový 

vypočtený počet parkovacích stání je 116. V návrhu je však předpokládáno, že každý budoucí 

majitel RD si zajistí parkování na vlastním pozemku v garáži, přístřešku či v prostoru před 

garáží, čímž se počet parkovacích stání ve veřejném prostoru snížil na 19 stání. Celkově 

bylo ve veřejném prostoru navrženo 35 parkovacích míst pro osobní vozidla. Tento počet 

se však může dle potřeby upravit a počet parkovacích míst zvýšit, což díky dostatku prostoru 

nebude problém. Výstavbu rodinných domů je tedy potřeba podmiňovat současně i stavbou 

garáže, případně alespoň přístřešku pro osobní automobil. V severní části lokality 

bylo rozšířeno stávající sportoviště a z tohoto důvodu je vhodné pro realizační projekt provést 

průzkum dostatku parkovacích stání pro tento areál. V případě jeho nedostatku lze v území 

poblíž navrženého poldru zřídit parkoviště pro návštěvníky sportovního zařízení [22]. 

 

 Parkovací místa byla rovnoměrně rozmístěna v zástavbě. Jedná se o stání podélné 

většinou při jedné straně zástavby, avšak je možné parkování prostřídat a vytvořit tím šikany, 

čímž docílíme dalšího zklidnění dopravy. 

 

 Plochy parkovacích míst jsou provedeny ze zámkové dlažby CS – BETON typ AS04 

CIHLA tloušťky 60mm, barva červená (viz příloha č. 12 – Materiály užité pro dopravní 

infrastrukturu). Velikost navrženého podélného stání je 2,0 x 5,5 metrů. Konstrukční skladba 

vrstev je stejná jako u pěších komunikací, tedy typ komunikace D3:  

 

− zámková dlažba přírodní; tloušťka 60 mm, 

− písek; tloušťka 40 mm, 

− hutněný štěrkopísek; tloušťka 100 mm, 

− štěrkodrť; tloušťka 90 mm. 

 

6. 3. 3 Komunikace pro pěší 

Při návrhu chodníků pro pěší byla respektována zejména vyhláška č. 398/2009 Sb.; 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

a to z důvodu možnosti pohybu handicapovaných osob. Skladba a situování pěší komunikace 

v uličním prostoru je řešena ve výkrese č. 10 – Řez uličním prostorem A- A´ [13]. 
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 Návrh chodníků navazuje na již stávající pěší komunikace, konkrétně na ulici 

Fučíkově a ulici Sportovní, kde je navržený chodník veden v proluce mezi parcelami stávající 

zástavby a umožňuje tak přímé napojení lokality na centrum města pro pěší přicházející. 

V zástavbě bude chodník situován pouze jednostranně při pozemní komunikaci TEMPO 30. 

V obytné zóně chodník situován není, a to z důvodu že pozemní komunikace slouží 

ke smíšenému provozu. Tento chodník byl navržen šířky 1,5 metrů, přičemž je zachován 

odstup od bezpečnostního pásma silnice 0,5 metrů, tedy mezi chodníkem a pozemní 

komunikací se nachází pás zeleně o minimální šířce 1 metr. Vzdálenost chodníku od navržené 

hranice zástavby se pohybuje též okolo 1 metru. Příčný spád povrchu této komunikace je 2%. 

 

 Na pěší komunikace v uličním prostoru navazují také chodníky v prostoru 

odpočinkových veřejných ploch – parku a v prostoru průchodu mezi parcelami budoucích 

rodinných domů. Tyto komunikace jsou navrženy s šířkou 1,5 metrů v průchodu šířky 3 metry 

mezi parcelami a šířky 2 až 3 metry v odpočinkové veřejné zóně parku. Hlavní pěší průchod 

odpočinkovou veřejnou zónou – parkem a VKP 33119 – Úvozová cesta je veden stávající 

i navrženou sídelní zelení.  

 

 V zástavbě byly pro možnost přecházení komunikace navrženy místa pro přecházení, 

detailněji řešená ve výkrese číslo 16 – Místo pro přecházení, která jsou řešena jako zvýšený 

dlážděný práh na vozovce. 

 

 Veškeré dlážděné pěší komunikace jsou provedeny ze zámkové dlažby CS – BETON 

typ AS04 CIHLA tloušťky 60mm, barva šedá (viz příloha č. 12 – Materiály užité pro 

dopravní infrastrukturu), která je doplněná dlažebními kostkami CS – BETON typ AS06 

CIHLA pro nevidomé tloušťky 60mm, barva červená, plnící funkci varovných a signálních 

pásů. Jako přirozená vodící linie slouží zahradní obrubník CS – BETON GS03 – R 

(viz příloha č. 12 – Materiály užité pro dopravní infrastrukturu), který je nad dlážděnou 

plochu vyvýšen o 60 mm. Skladba chodníku je typ D3 – chodník tedy: 

 

− zámková dlažba přírodní; tloušťka 60 mm, 

− písek; tloušťka 40 mm, 

− hutněný štěrkopísek; tloušťka 100 mm, 

− štěrkodrť; tloušťka 90 mm. 
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6. 4. Technická infrastruktura 

 

Při návrhu technické infrastruktury bylo řešeno více variant možného provedení, 

a sice uložení sítí do společné trasy, uložení sítí do sdružené trasy, řešení dešťové kanalizace 

klasické s jednotlivými bodovými vpusťmi a řešení s dešťovou kanalizací za užití systému 

ACO Drain, kde se jedná o liniové odvodnění komunikace. Jako navržené řešení 

bylo vybráno vedení sítí veřejného vodovodu, veřejného plynovodu a vedení elektrické 

energie ve sdružené trase po obou stranách uliční zástavby, přičemž kanalizace splašková 

je uložená klasicky v ose komunikace a pro odvádění dešťových vod byl využit systém 

ACO Drain. 

 

 Navržená verze vedení sítí je detailně řešená ve výkresech č. 8 – Návrh technické 

infrastruktury 1, výkrese č. 9 – Návrh technické infrastruktury 2 a ve výkrese č. 10 – Řez 

uličním prostorem A- A .́ Celý proces návrhu sítí technické infrastruktury vycházel z předpisů 

ČSN 73 6005, ČSN 73 7505, TP 103 a v neposlední řadě také z požadavků a nařízení 

provozovatelů sítí technického vybavení [8], [18], [23], [25]. 

 

6. 4. 1 Splašková kanalizace 

Návrh splaškové kanalizace byl zejména díky velké svažitosti území řešen variantně. 

Napojovacím místem byla ve všech verzích návrhu šachta s označením Š41 na ulici Fučíkova. 

Tento napojovací bod byl stanoven provozovatelem kanalizační sítě ve městě – společností 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. ( SmVaK ). 

 

 Hlavními problematickými místy při návrhu splaškové kanalizace bylo odkanalizování 

pozemků situovaných ve svahu pod navrženou komunikací, jejíž přípojky by v případě 

napojení do stoky uložené v ose komunikace byly spádovány opačným směrem. Tento 

problém byl tedy zavádějící a jeho řešením vzniklo několik možností řešení. 

 

 Stěžejní otázkou při návrhu bylo zvážení, zda užit gravitační nebo tlakovou kanalizaci. 

Nabízelo se hned několik řešení pro obě možnosti. Řešení celého kanalizačního řádu 

v lokalitě jako tlakového bylo díky velkému spádu a malého počtu problematických pozemků 

k odkanalizování značně neekonomické. Dalším řešením bylo užití kanalizace gravitační 

s tlakovými přípojkami u problematicky napojitelných objektů tak, že každý takový objekt 
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by byl vybaven vlastní nádrží pro zadržování splaškových vod a domovní čerpací stanicí, 

která by tyto vody přečerpávala do hlavního kanalizačního řádu. Tato varianta 

by byla z hlediska nákladů pro investora – MěÚ Fulnek cenově přijatelná, avšak pro budoucí 

majitele dané nemovitosti značně nevýhodná z důvodu vysoké pořizovací ceně takovéhoto 

vybavení a rovněž nemalým nákladům na provoz a údržbu. Jako posledním řešením bylo opět 

užití gravitační kanalizace i přípojek, avšak s užitím tzv. sdružených kanalizačních přípojek 

vedoucích přes pozemky jednotlivých rodinných domu. 

 

 Jako navržené řešení bylo vybráno užití gravitační kanalizace i přípojek. Výsledkem 

tohoto řešení bylo uložení kanalizačního řádu do osy uličního prostoru, přičemž další trasy 

jsou vedeny zejména veřejnými plochami parku, ale také soukromými plochami zahrad, 

kde je však toto vedení pouze v nutném rozsahu. Na takto provedený kanalizační řád budou 

napojeny veškeré rodinné domy v lokalitě. U problematicky odkanalizovatelných staveb, 

které mají odkanalizování řešeno sdruženými kanalizačními přípojkami je možné 

tyto přípojky realizovat v režii města, případně tento náklad převést na budoucí majitele. 

Tímto způsobem uložení kanalizační sítě vzniká věcné břemeno na dané parcely, které nesmí 

být opomenuto. 

 

 Navrženým materiálem pro splaškovou kanalizaci byl polypropylén (PP), výrobce 

WAVIN, konkrétně žebrované kanalizační potrubí s hladkou vnitřní stěnou ULTRA – RIB 2 

(viz příloha č. 11 – Materiály užité pro technickou infrastrukturu). Spád potrubí je zajištěn 

samotnou konfigurací terénu a pohybuje se tedy ve spádech od 3 ‰ do 10 ‰. Jelikož 

navržená trasa není vedena přímo, není tedy možno v celé délce umístit splaškovou kanalizaci 

do osy vozovky. Tato skutečnost však ovlivnila také počet revizních šachet, které musí 

být umístěny v každém zlomu. Výsledná trasa je tedy vedena přímo se zlomy vzdálenými 

přibližně 30 až 40 metrů. Při tomto návrhu však nebylo uvažováno s flexibilitou potrubí. 

Výrobce navrženého potrubí garantuje poloměr ohybu potrubí u profilu DN 250 na 68 metrů 

a při DN 315 na 75 metrů, čímž by bylo možné ve velké míře kanalizaci trasovat přesně 

v ose komunikace. 

 

 Dimenze potrubí byla navržena jako DN 250, v severní části území poblíž suchého 

poldru v uzlu, kde se sbíhají dvě větve kanalizační sítě je dimenze navržena na DN 315. 

Všechna kanalizační vedení jsou uložena v hloubce 2 metry pod povrchem. Celková délka 

vedení o světlosti DN 250 je 2.078 metrů a DN 315 je 465 metrů. V návrhu bylo situováno 
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celkem 68 revizních šachet WAVIN typ TEGRA 600 (viz příloha č. 11 – Materiály užité 

pro technickou infrastrukturu), které jsou umístěny ve změnách směru toku, místech napojení 

další větve kanalizace, změně světlosti potrubí, na konci potrubí, přičemž nejvzdálenější 

šachty mají rozestup 40 metrů. 

 

 Při návrhu kanalizační sítě bylo vycházeno z vyjádření správce kanalizační sítě - 

společnosti SmVaK, a. s. (viz příloha č. 4 – Vyjádření správců sítí technické infrastruktury), 

která poskytla mapový podklad se zakreslením stávajících vedení kanalizační sítě v okolí 

zájmové lokality a doložila další pokyny pro zpracování studie. Výpočet množství odpadních 

vod byl proveden v souladu se zákonem č. 274 / 2001 Sb.; o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu. Výpočet je součástí této práce – viz příloha č. 7 - Výpočet množství 

odpadních vod. Podrobně je návrh splaškové kanalizace řešen ve výkrese číslo 8 – Návrh 

technické infrastruktury 1 [10]. 

 

 Přípojky rodinných domů na navrženou síť mohou být provedeny buďto pomocí 

vsazených odbočovacích prvků nebo sedlových odboček výrobce WAVIN. Na kanalizační síť 

je uvažováno s napojením veškeré nové zástavby, tedy celkem 97 rodinných domů. 

 

6. 4. 2 Dešťová kanalizace – nakládání s dešťovými vodami z komunikací 

Dešťová kanalizace řeší pouze odvádění dešťových vod ze zpevněných veřejných ploch, 

případně z přilehlých zelených pásů. Bylo navrženo řešení této problematiky ve dvou 

variantách, konkrétně klasické trasování dešťové kanalizace v podzemí s napojením bodových 

uličních vpustí. Druhou variantou bylo liniové odvodnění pomocí systému ACO Drain. 

 

 Jako výsledná varianta byla vybrána verze s využitím systému ACO Drain, zejména 

z důvodu lepší možnosti trasování pomocí přechodových dílů, uložení těchto prvků 

bez nutnosti výkopu, rovněž díky vedení při povrchu odpadá nutnost užití revizních šachet, 

v neposlední řadě také z důvodu možnosti přístupu do každého dílu jednoduchým odklopením 

krytu bez nutnosti výkopu. 

 

 Z širokého sortimentu žlabů společnosti ACO byl vybrán typ ACO PowerDrain 

V 125P (viz příloha č. 11 – Materiály užité pro technickou infrastrukturu). Výhodou tohoto 

výrobku je možnost jeho dimenzování tak, že šířka žlabu zůstává konstantní, zatímco 

jeho výška, respektive hloubka, se dle potřeby navyšuje. Tento systém je navrhnut při krajnici 
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komunikací v celé řešené lokalitě. V severní části lokality je systém napojen na revizní šachty 

WAVIN typ TEGRA 600 (viz příloha č. 11 – Materiály užité pro technickou infrastrukturu), 

odkud je dále dešťová voda odváděna podzemním žebrovaným potrubím WAVIN typ 

ULTRA RIB 2 (viz příloha č. 11 – Materiály užité pro technickou infrastrukturu) 

do navrženého suchého poldru – rybníku v severní části území nad fotbalovým hřištěm. 

Zde jsou případné přívalové dešťové vody zadržovány a následně dále odváděny severním 

směrem podél fotbalového hřiště do recipientu. Před vyústěním těchto vod 

do nedaleké vodoteče – Husího potoka jsou tyto vody předčištěny v odlučovači lehkých 

kapalin ASIO AS -TOP (viz příloha č. 11 – Materiály užité pro technickou infrastrukturu). 

Celková délka žlabů ACO PowerDrain je 1.703 metrů a potrubí WAVIN ULTRA RIB 2 

má celkovou délku 410 metrů. V lokalitě je navrženo celkem 12 šachet WAVIN TEGRA 600. 

 

 Návrh dešťové kanalizace byl prováděn dle požadavků správce kanalizačního řádu 

ve městě, a sice společnosti SmVaK, jejíž vyjádření je součástí této práce – viz příloha č. 4 – 

Vyjádření správců sítí technické infrastruktury. Vyjádření obsahovalo nařízení ke zřízení 

oddílné kanalizační soustavy, vybudování retenční, případně jiné záchytné nádrže 

pro případné přívalové dešťové vody, které budou následně odváděny do recipientu. Výpočet 

množství dešťových vod je součástí této práce (viz příloha č. 8 – výpočet množství dešťových 

vod). Detailně je návrh této sítě řešen ve výkrese číslo 8 – Návrh technické infrastruktury 1. 

 

 Při zpracovávání projektové dokumentace je doporučeno provést výpočet a návrh 

kapacity suchého poldru a provést návrh vyústění dešťové kanalizace do recipientu 

za spolupráce se správci tohoto vodního toku. 

 

6. 4. 3 Nakládání s dešťovými vodami z ostatních ploch 

Se všemi dešťovými vodami z ploch veřejných prostranství, parku a zahrad rodinných domů 

bude nakládáno přímo na místě. 

 

 Doporučuje se výstavbu budoucích RD podmínit opatřením s nutností řešení nakládání 

s dešťovými vodami a zajistit jejich likvidaci přímo na pozemku, například vsakováním nebo 

využitím těchto vod jako vod užitkových například k zavlažování. 

 

 Dešťové vody z veřejných ploch parku budou v maximální možné míře zasakovány, 

případné přívalové deště mohou být odváděny do dešťové kanalizace a suchého poldru. 
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V jižní části lokality je nutné provést řádné zalesnění, případně zatravnění z důvodu možnosti 

vzniku vodní eroze díky svažitosti terénu a případné vodě stékající ze svahů nad lokalitou. 

 

 Při zpracovávání projektové dokumentace se doporučuje provedení geologického 

průzkumu, na jehož základě bude zjištěn stupeň vsakování dešťových vod do podloží. 

Zároveň je nutné neopomenout možný vznik vodní eroze v jižní části území a navrhnou 

zde plán účinného zalesnění, případně zatravnění. Při návrhu vsakovacích zařízení 

na veřejných i soukromých plochách neopomenout zajištění bezpečnostního přelivu 

napojeného ideálně na dešťovou kanalizaci nebo na komunikaci. 

 

6. 4. 4 Multikanál – sdružená trasa sítí technického vybavení 

Navrženým řešením pro zásobování RD pitnou vodou, plynem a elektrickou energií 

byla zvolena sdružená trasa těchto sítí. Jako Technický kanál pro vedení těchto tras 

byl vybrán multikanál Společnosti SITEL (viz příloha č. 11 – Materiály užité pro technickou 

infrastrukturu). 

 

  Pro území byly užity dva typy multikanálu a sice 4 - otvorový typ SITEL 4W – 42 

o celkové navržené délce 2.313 metrů a 6ti – otvorový SITEL 6W – 42 o délce 320 metrů. 

 

  Tyto kanály jsou umístěny po obou stranách uliční zástavby, díky které jsou RD 

napojeny na veřejný vodovod DN 80, veřejný plynovod DN 80 a vedení NN. V multikanálu 

je rovněž trasováno také vedení NN pro pouliční osvětlení. Detailně je tato síť řešena 

ve výkrese č. 9 – Návrh technické infrastruktury 2. Trasa multikanálu je situována po obou 

stranách uličního prostoru v hloubce 1 metr. 

 

6. 4. 5 Veřejný vodovod  

Zásobení území pitnou vodou je v řešeném území problematické z důvodu velké svažitosti 

území. Díky zástavbě situované ve vysoké nadmořské výšce se část území dostává do pásma 

s nulovým hydrostatickým tlakem ve vodovodním potrubí, což je doloženo výpočtem 

tlakových poměrů – viz příloha č. 6 – Výpočet tlakových poměrů ve veřejném vodovodu. 

 

 Území je zásobeno veřejným vodovodem, který je napojen na stávající trasu vodovodu 

na ulici Fučíkově a na ulici Tyršově. V obou případech se jedná o připojení na profil DN 100 

O. Odtud je vodovodní řád přiveden na okraj území profilem WAVIN DN 100 PE HD 
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(viz příloha č. 11 – Materiály užité pro technickou infrastrukturu). Toto potrubí je přivedeno 

k šachtě, odkud je dále profil redukován na DN 80 PE HD, vedený sdruženou trasou 

v multikanálu SITEL po obou stranách uličního prostoru. Trasa vodovodů je v celé lokalitě 

zokruhovaná, přičemž schéma vedení trasy vodovodní sítě má tvar číslice 8. Při návrhu 

bylo vycházeno ze zákona č. 274 / 2001 Sb.; o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu. Výpočet potřeby pitné vody je součástí této práce – příloha č. 5 – Výpočet potřeby 

pitné vody. Ve výpočtu byla zohledněna nejen potřeba pitné vody pro RD, ale také potřeba 

požární vody. V celém území bylo navrženo celkem 6 požárních hydrantů s návrhovým 

dosahem 200 metrů, přičemž vzdálenost je počítaná k nejvzdálenějšímu místu pouze 

přes veřejné prostory, nikoliv přes soukromé pozemky. Celková délka navrženého vedení 

DN 100 je 155 metrů a délka vedení DN 80 je 2.950 metrů [10]. 

 

 Řešení nedostačujícího tlaku ve vodovodním potrubí bylo vyřešeno navrženou 

automatickou tlakovou stanicí situovanou v blízkosti ulice Tyršova na kótě výšky přibližně 

330 metrů nad mořem. Pro zvýšení tlaku byla navržena AT stanice typu FCD (Y) s čerpadly 

řízenými frekvenčním měničem (viz příloha č. 11 – Materiály užité pro sítě technické 

infrastruktury). Instalací tohoto zařízení můžeme dosáhnout zvýšení tlaku až o 70 metrů. 

 

 Při návrhu byly respektovány požadavky správce vodovodní sítě - společnost SmVaK, 

jejíž vyjádření je součástí této práce – viz příloha č. 4 – Vyjádření správců sítí technické 

infrastruktury. 

 

 Napojení jednotlivých RD na tento vodovodní řád bude provedeno pomocí odboček – 

T kusů, případně sedlových odboček nebo navrtávek společnosti WAVIN (viz příloha č. 11 – 

Materiály užité pro sítě technické infrastruktury). Při výpočtu sítě bylo uvažováno 

s napojením 97 navržených stavebních míst, avšak navržené potrubí je částečně 

předimenzované a je možné na něj napojit další stavby. 

 

 Při zpracování podrobného projektu vodovodní sítě je doporučeno provést průzkum 

tlakových poměrů ve stávajícím vodovodním řádu a dle něj případně upravit navrženou 

AT stanici na výkonnější nebo změnit její umístění vůči svahu do nižších poloh z důvodu 

potřeby vyššího tlaku pro AT stanici, respektive její vyšší potřebu vody. 
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6. 4. 6 Zásobování plynem 

Trasování plynovodní sítě v lokalitě je stejné jako trasování sítě vodovodní. Tedy napojení 

bude provedeno na ulici Fučíkově na stávající potrubí DN 300 O a na ulici Tyršově, kde bude 

stejně jako u vodovodu potrubí napojeno na stávající slepou větev DN 100 O. Odtud 

je plynovodní potrubí přivedeno na okraj zájmového území potrubím WAVIN dimenze 

DN 100 PE HD (viz příloha č. 11 – Materiály užité pro technickou infrastrukturu), 

které je trasováno k šachtě multikanálu SITEL, odkud je dále rozvedeno potrubím WAVIN 

dimenze DN 80 PE HD, které je vedeno ve sdružené trase v v multikanálu SITEL po obou 

stranách uliční zástavby. Podobně jako síť vodovodní je v lokalitě zokruhovaná 

i síť plynovodní v téměř shodné trase jako vodovod ve schématickém uspořádání tvaru číslice 

8. Výpočet potřeby plynu pro zájmovou oblast je součástí této práce – příloha č. 9 – Výpočet 

potřeby plynu.  

 

 Při návrhu byly respektovány požadavky správce plynovodní sítě - společnost RWE, 

která stanovila hlavní napojovací body pro zájmovou lokalitu. Vyjádření tohoto správce 

je součástí této práce – viz příloha č. 4 – Vyjádření správců sítí technické infrastruktury. 

 

 Napojení jednotlivých RD na tento plynovodní řád bude provedeno obdobně 

jako u vodovodu, tedy pomocí odboček – T kusů, případně sedlových odboček nebo 

navrtávek společnosti WAVIN (viz příloha č. 11 – Materiály užité pro sítě technické 

infrastruktury). Při výpočtu sítě bylo uvažováno s napojením všech 97 navržených stavebních 

míst, přičemž bylo počítáno s různými spotřebami pro tyto objekty z důvodu různého 

využívání, konkrétně u 67 RD bylo uvažováno s potřebou plynu pro vaření a potřeby plynu 

pro vytápění jako malý RD, u 30 bylo uvažováno vytápění jako velký RD a u všech 97 RD 

bylo počítáno s ohřevem TUV pomocí plynového zařízení. Celková délka navrženého vedení 

DN 100 je118 metrů a vedení DN 80 je 2.630 metrů. 

  

6. 4. 7 Zásobování elektrickými energiemi 

Východní částí území prochází nadzemní vedení VN 22 kV na které je navrženo napojení 

zájmové lokality. Toto nadzemní vedení bylo v návrhu nového využívání území ponecháno. 

Napojení na toto vedení je provedeno ve dvou místech, a sice v severovýchodní části lokality, 

kde je v blízkosti stávajícího vedení VN 22 kV zřízena transformovna napětí VN / NN 

výrobce ELTRAF typ CTSbb o jmenovitém výkonu 250 KVA se jmenovitým napětím 

22 kV / 0,4 kV (viz příloha č. 11 – Materiály užité pro sítě technické infrastruktury). Stejná 
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transformovna je navržena i v jihovýchodní části lokality. Návrh transformovny je doložen 

výpočtem, který je součástí této práce – příloha č. 10 – Výpočet potřeby elektrické energie. 

Návrh těchto TS byl proveden na základě nedoložení základních informací o výkonu 

stávajících TS v okolí, ani o jejich vytížení, rovněž správce přesně nespecifikoval možnosti 

napojení navrhované zástavby. Navržená elektrická síť bude zásobovat celkem 97 RD 

a 80 osvětlovacích těles. 

 

 Při návrhu byly respektovány požadavky správce elektrických zařízení - společnost 

ČEZ, jehož vyjádření je součástí této práce – viz příloha č. 4 – Vyjádření správců sítí 

technické infrastruktury. Při návrhu byl také respektován požadavek MěÚ Fulnek o zachování 

stávajícího vzdušného vedení VN 22 kV, u něhož bylo rovněž respektováno jeho ochranné 

pásmo 7 metrů na každou stranu od osy vnějšího kabelu. 

 

 Z navržených transformoven jsou po celé ploše lokality rozvedeny dva druhy vedení, 

a sice vedení zásobující RD a vedení pro veřejné osvětlení. Veškerá navržená vedení 

jsou řešena jako vedení podzemní vedené ve sdružené trase v multikanálu SITEL. 

Pro rozvody NN byly navrženy kabely výrobce DRAKA typu NAYY 4 * 240 mm2 

(viz příloha č. 11 – Materiály užité pro sítě technické infrastruktury). Celková délka těchto 

rozvodů je 5.097 metrů, z čehož 2.741 metrů je délka rozvodů pro veřejné osvětlení 

a 2.356 metrů délka rozvodné sítě pro RD.  

 

 V řešení podrobného projektu pro elektrická vedení se doporučuje projednání přeložky 

vedení VN 22 kV do podzemí jak s MěÚ Fulnek, tak se správcem tohoto vedení, 

které by mohlo být uloženo ve sdružené trase v multikanálu SITEL. Při případném zachování 

současné trasy vedení se doporučuje provedení revize podpěrných bodů tohoto vedení. 

Rovněž se doporučuje zjištění výkonu a stavu vytížení stávajících TS v okolí a případné 

možnosti napojení celého území, případně jeho části na tyto TS. 

 

6. 4. 8 Ochrana vedení sítí technického vybavení  

Uliční prostor je řešen v celém území nejen jako dopravní, ale také pobytový – hry dětí 

na komunikaci, pohyb chodců apod. Tyto veřejné uliční prostory jsou tedy ve velké míře 

ozeleněny zejména stromořadím, u kterého je možnost ovlivňování nejen podzemních sítě 

technické infrastruktury, ale i dlážděné, případně asfaltové plochy dopravní infrastruktury 

svým kořenovým systémem. Z důvodu eliminace poškození navržené infrastruktury 
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přítomnými stromy v uličním prostoru byla tato problematika vyřešena instalací kořenové 

chráničky. 

 

 V návrhu byla užita protikořenová textilie výrobce ROOTCONTROL – RaciBloc. 

Tato kořenová textilie zabrání prorůstání kořenů do míst s trasou technické i dopravní 

infrastruktury. Celková délka navržené protikořenové textilie je 920 metrů.  

 

 

6. 5. Veřejné a odpočinkové plochy 

 

6. 5. 1 Park 

Veřejné odpočinkové plochy s parkovou úpravou tvoří velkou část celého návrhu. Celkově 

tyto plochy čítají téměř 50.000 m2, což je způsobeno zejména limitujícími faktory, které byly 

při zpracovávání návrhu respektovány, a také z důvodu urbanisticko architektonického 

začlenění lokality do velmi specifické okolní krajiny Oderských vrchů. Díky těmto faktům 

byl kladen důraz na dostatečné ozelenění celého území. Jednotlivé plochy parku 

jsou situovány zejména po celé délce strany východní, celé strany jižní a částečně 

také v severozápadní části území. 

 

 Plochy parku byly navrženy tak, že téměř kopírují limity v území, respektive zejména 

limity dané významnými krajinnými prvky, které byly v maximální možné míře ponechány. 

 

 Menší veřejná plocha s parkovou úpravou se nachází na severozápadním okraji území, 

kde do lokality zasahuje menší výběžek stávajícího lesa, ležícím ve VKP 33123 – Selský les 

s lesní cestou, který byl v návrhu ponechán. Větší plochu tvoří podélná plocha situovaná 

při jižním okraji lokality, jejíž menší východní část zasahuje do OP lesa, leží ve stávajícím 

VKP 33117 a VKP 33119. Větší část této plochy je zde však situována hlavně z praktického 

hlediska, a sice zadržování dešťové vody stékající ze  ZPF nacházejících se nad touto 

lokalitou, která v těchto plochách může přirozeně vsakovat do podloží. Rovněž výsadba 

stromů v této části je účelná a plní tak funkci stabilizace svahu z důvodu možnosti vzniku 

vodní eroze. Na tuto plochu navazuje hlavní část parku, která se táhne po celé délce území 

a kopíruje stávající VKP 33119 – Úvozová cesta, jež je v celém rozsahu zachovaná, případně 

rozšířená dosadbou další zeleně. V této části se nachází pěší trasa, která je určena nejen 
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k odpočinku, ale i ke zkrácení docházkových vzdáleností v území, rovněž se zde nachází 

6 menších dětských hřišť kruhového tvaru o poloměru 5 metrů, a jsou vybaveny prvky 

pro hry dětí. Tyto plochy jsou dále řešeny ve výkresech č. 12, 13 a 14 – Detail dětského hřiště 

č. 2 až 7 a dále v kapitole 6. 5. 3 Dětská hřiště. V severní části na tuto táhlou plochu navazuje 

parková část v severovýchodním cípu území, kde je situováno velké dětské hřiště o rozměrech 

20 x 30 metrů, severněji od něj se nachází vodní plocha navrženého rybníku (suchý poldr) 

a v neposlední řadě také basketbalové hřiště, které rozšiřuje stávající sportovní areál sousedící 

s řešenou lokalitou. Tyto plochy jsou navrženy na stávajícím VKP 33120 – Louka 

polopřirozená. 

 

 Při návrhu parku byl kladen důraz na zachování původních vzrostlých stromů, 

které byly v území ve většině ponechány. Do ploch byly navrženy pěší trasy, které byly 

doplněny další zelení. Plochy parku jsou důležitým mezníkem celého řešení, neboť začleňují 

celý návrh do okolí a tvoří tak přirozený přechod mezi zástavbou a krajinou. 

 

6. 5. 2 Mobiliář 

Celá plocha zájmového území bude vybavena základním městským mobiliářem, který bude 

instalován převážně v částech s parkovou úpravou. Navrženo tedy bylo základní vybavení, 

jako je veřejné osvětlení 4CITY typ RR087321, parkové lavičky výrobce 4CITY 

typ MM800052 a odpadkové koše 4CITY typ MM700169 (viz příloha č. 13 – Vybavení 

veřejných prostranství). V lokalitě byly dále instalovány prvky pro hry dětí, které jsou řešeny 

v následující kapitole 6. 5. 3. Dětská hřiště. 

 

 Rozmístění parkových laviček bylo rovnoměrně navrženo na trasách pěších 

komunikací zejména v části parku. Kotvení je provedeno dle doporučení výrobce, 

tedy instalace na zpevněnou plochu vytvořenou betonovou deskou nebo dlažbou. Odpadkové 

koše budou rovněž pravidelně rozmístěny nejen v parkové části, ale i podél pěší komunikace 

v uličním prostoru. Jejich kotvení je provedeno dle nařízení výrobce, tedy betonová deska, 

patka nebo dlažba. Rozmístění veřejného osvětlení je provedeno rovnoměrně podél všech 

pěších i pozemních komunikací v lokalitě, přičemž nebyla překročena doporučená vzdálenost 

mezi svítidly stanovená výrobcem na 30 metrů. Kotvení veřejného osvětlení je provedeno 

dle požadavků výrobce na vybetonovanou základovou patku osazenou kotevními šrouby 

a zdrojem elektrické energie dodávané rozvodem NN pro veřejné osvětlení. V lokalitě 

bylo navrženo celkem 80 osvětlovacích lamp, 96 parkových laviček a 52 odpadkových košů. 



58 
 

6. 5. 3 Dětská hřiště 

Ve veřejném prostoru parku bylo navrženo celkem sedm dětských hřišť, z nichž je šest 

menších kruhových o poloměru 5 metrů a jedno větší o rozměrech 30 x 20 metrů. Tyto plochy 

jsou detailně řešena ve výkresech č. 11 až 14 – Detail dětského hřiště č. 1 až 7. 

 

 Hřiště označené čísly 2 až 7 jsou plochy menší, kruhové o průměru 5 metrů 

a jsou situovány podél pěší trasy parku ležícím na VKP 33120 – Úvozová cesta. Tyto plochy 

jsou jen jednoduše vybaveny zpravidla jedním prvkem určeným pro hry dětí a dále základním 

městským mobiliářem - parkovou lavičkou, odpadkovým košem, případně veřejným 

osvětlením. 

 

 Plocha označená jako dětské hřiště č. 1 je situovaná v severní části lokality poblíž 

sportovního areálu. Jejím tvarem je ovál a rozměrech 20 x 30 metrů. Tato plocha je vybavena 

celkem sedmi prvky určených pro hry dětí, přičemž jeden z nich je určen i pro děti 

handicapované. Okolí plochy je i zde vybaveno základním městským mobiliářem - parkovými 

lavičkami, odpadkovými koši a veřejným osvětlením. Celá tato plocha je ohraničená 

dřevěným plotem výšky 1,8 metrů. 

 

 Prvky dětského hřiště jsou vyráběny společností SATERNUS. U všech ploch dětských 

hřišť byl navržen speciální povrch výrobce 4SOFT, typ SmartSoft. Prvky užité pro dětská 

hřiště jsou součástí této práce - příloha č. 14 – Vybavení dětských hřišť).  

  

6. 5. 4 Basketbalové hřiště 

V severovýchodním cípu území bylo navrženo rozšíření stávajícího sportovního areálu 

o basketbalové hřiště o rozměrech 24,5 x 34,5 metrů. 

 

 Toto hřiště je jen příkladem pro možnost využití této plochy. Výsledné využití 

je nutno prokonzultovat se správcem stávajícího sousedního sportovního areálu a jeho 

majitelem - MÚ Fulnek. Případně je možno tuto plochu ponechat jako volnou s možností 

jiného budoucího využití a dočasně ji ozelenit. 
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6. 6. Návrh RD 

 

Součástí této studie je také návrh možného typu rodinného domu, který byl řešen ve výkrese 

č. 18 – Návrh rodinného domu.  

 

 V této lokalitě se doporučuje vzhledem ke konfiguraci terénu užití domů terasových, 

případně staveb s předsunutým nebo polozapuštěným patrem. Díky velké svažitosti lze nelze 

užít klasický dům určený pro rovinatý terén. Navržené stavby musí také splňovat pravidla 

regulující výstavbu v této lokalitě, jako jsou koeficient zastavění 0,3, užití sklonitých střech 

se spádem od 30 do 50 stupňů, přičemž by styl řešení zastřešení měl být pokud možno 

jednotný, případně podobný. Dalším kritériem je podlažnost, která je omezená na maximálně 

dvě nadzemní podlaží. Budoucí majitelé by měli usilovat o dostatečné ozelenění svých 

pozemků pro vytvoření území, které bude z architektonického i estetického hlediska 

v harmonii se svým okolím. 

  

 

6. 7. Možnost etapizace výstavby 

 

Při návrhu byla zohledněna možnost etapizace výstavby celého území. Lokalita lze stavebně 

rozdělit na tři etapy, které jsou znázorněny v příloze č. 3 – Etapizace výstavby. 

  

6. 7. 1 První etapa výstavby 

První etapou výstavby je umožněno zřízení celkem 46ti rodinných domů v severní části 

lokality, která bude napojena na ulici Fučíkovu, čímž bude vybudováno hlavní dopravní 

napojení celé lokality a dále je návrh napojen na ulici Tyršovu. Celá tato etapa je situována 

ve výšce do 228 metrů, čímž v této fázi odpadá zřízení AT stanice pro veřejný vodovod. 

Součástí první etapy je kromě vybudování páteřní komunikace spojující ulici Fučíkovu 

a Tyršovu, realizace sítí technické infrastruktury pod touto komunikací a výstavby 

severovýchodní TS i výstavba suchého poldru (rybníku), dětského hřiště č. 1 a úprava 

veřejných prostor v severovýchodní části, zejména výstavba pěších komunikací a sadových 

úprav. Rovněž proběhnou úpravy parku v severozápadní části území. 
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6. 7. 2 Druhá etapa výstavby 

Pro realizaci druhé etapy výstavby je nutné zřízení AT stanice pro vytvoření vyššího 

tlakového pásma vodovodní sítě, čímž bude možno zásobit zástavbu situovanou ve vyšších 

polohách nežli 330 metrů nad mořem. Dalším stěžejním bodem této etapy je dobudování 

hlavního průtahu – komunikace v území, a sice napojení na ulici Mendlovu s napojením 

na ulici Sportovní. Celkem těmito pracemi vznikne dalších 19 stavebních míst ve střední 

a částečně jihovýchodní části území, která jsou převážně situována nad hlavní páteřní 

komunikací v lokalitě. V této etapě výstavby bude také provedena výstavba dětských hřišť 

č. 2 až 5 a budou provedeny dokončovací práce na severní části parku – část od ulice Tyršova 

směrem na sever. 

 

6. 7. 3 Třetí etapa výstavby 

Prvním bodem poslední etapy jsou hrubé úpravy parku na jižní straně území, zejména 

výsadba stromů a to z důvodu zabránění půdní erozi. Tato etapa řeší dostavbu chybějící 

technické a dopravní infrastruktury v jižní části území, tedy vybudování druhé trafostanice, 

dokončení tras inženýrských sítí a vybudování průjezdné obytné zóny, ve které umístit celkem 

32 dalších stavebních míst. V této etapě budou také dobudovány zbývající dětská hřiště č. 6 

a 7, budou provedeny úpravy veřejných prostranství, jejich ozelenění a v neposlední řadě 

budou také dokončeny zbývající pěší trasy. 
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7. Orientační souhrnný propočet nákladů 

 

Na základě návrhu řešení území byl proveden celkový orientační souhrnný propočet nákladů 

na realizaci tohoto záměru. Do propočtu byly zavedeny náklady na jednotlivé fáze investice: 

− projektové a průzkumné práce 

− provozní soubory 

− stavební objekty 

− stroje, zařízení a inventář investiční povahy (vedlejší investiční náklady) 

− ostatní náklady neuvedené v jiných hlavách 

− rezerva – nepředvídatelné náklady 

− jiné investice 

− náklady hrazené z provozních prostředků 

 

 Celkové náklady na pořízení navržené varianty řešení jsou 140.968.232,00 Kč., přičemž 

přepočet těchto nákladů na jedno stavební místo, respektive jeden RD jsou 1.453.280,00 Kč. 

Do těchto nákladů byly započítány tyto položky: 

− SO 01 – Kanalizace splašková 

− SO 02 – Multikanál SITEL 

− SO 03 – Veřejný vodovod 

− SO 04 – Veřejný plynovod 

− SO 05 – Vedení elektrická 

− SO 06 – Kanalizace dešťová 

− SO 07 – Pozemní komunikace 

− SO 08 – Dlážděné plochy 

− SO 09 – Veřejná zeleň 

− SO 10 – Veřejné osvětlení 

− SO 11 – Mobiliář 

− SO 12 – Dětské hřiště 

 

 Do nákladů nebyla započtena cena na pořízení basketbalového hřiště a dopravní úpravy 

na křížení ulic Fučíkově a Říční [33]. 
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8. Závěr 

 

Tato práce se zabývá zpracováním architektonicko - urbanistické studie zástavby rodinnými 

domy ve Fulneku, lokalita U Hřiště. Při zpracování této práce byly vyhotoveny tři koncepční 

návrhy na využití této lokality, z nichž byla následně vybrána jedna varianta a ta byla detailně 

rozpracována. 

 

 Výsledkem práce bylo tedy vyhotovení podkladů pro návrh vhodného využití 

s návazností na okolí řešené oblasti. Stěžejní pro návrh využití území bylo vypracování 

výkresu širších vztahů, kde byly shledány možné napojovací body pro dopravní i technickou 

infrastrukturu. V další fázi se práce zabývala limity v území a jeho blízkém okolí, které 

stanovily omezení při využívání území a v neposlední řadě také majetkoprávními vztahy 

v území, které zatím není v plném rozsahu v majetku města Fulnek. Po shromáždění podkladů 

a vypracování těchto výkresů se přistoupilo k samotnému návrhu využití zájmové oblasti. 

 

 Byly vypracovány tři koncepce návrhu a z nich byla vybrána jedna varianta a na jejím 

základě byla vypracována architektonicko – urbanistická studie. Při jejím zpracovávání byly 

rovněž zpracovávány výkresy dopravního napojení, dopravního řešení a také návrh technické 

infrastruktury. Jako doplňkové výkresy byly provedeny detailní návrhy dětských hřišť, 

detailní úpravy uličního prostoru, návrh možného typu rodinného domu a v neposlední ředě 

také řez uličním prostorem. Poslední částí bylo zpracování vizualizace navržených úprav 

v území. Celkem bylo vypracováno 19 výkresů zabývající se návrhem využití této lokality. 

 

 Dalším fází řešení této problematiky bylo vypracování textové části, která obsahuje 

celkem 76 stran a je rozdělena do 13ti kapitol. Textová část se zabývá popisem města Fulnek 

včetně jeho historie, charakteristikou řešeného území, širšími vztahy v území, limity, dále 

textová část popisuje jeho okolí i území samotné. Jsou zde rovněž popsány jednotlivé 

navržené varianty možného využití území, jejich zhodnocení a odůvodnění výběru právě 

jedné z nich, která je dále podrobně popsána. Zejména je zde kladen důraz na popis dopravní 

infrastruktury, její napojení na okolní komunikace a řešení technické infrastruktury včetně 

popisu jejího trasování, výpočtů a napojení na stávající trasy inženýrských sítí. Text se dále 

zaobírá popisem veřejných prostranství, zejména parkem, dětskými hřišti, uličním prostorem, 

a celkovým vybavením veřejných ploch. Rovněž jsou zde popsány nároky na výstavbu 
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rodinných domů a jejich úpravy nejen stavební částí, ale i úprav zahradních ploch. V závěru je 

též popsána možnost etapizace výstavby této lokality. Součástí textové části je také orientační 

propočet nákladů na výstavbu navržené varianty. 

 

 V případě pokračování řešení tohoto návrhu a zpracování podrobné dokumentace však 

doporučuji provést řadu průzkumů v řešené oblasti i jejím okolí, zejména průzkum 

geotechnický, který by objasnil složení půd v této oblasti za účelem zjištění nejen únosnosti 

podloží, ale i z hlediska možnosti vsakování dešťových vod a určení hladiny spodní vody. 

Dále bych při podrobnějším řešení doporučil provést zjištění tlakových poměrů ve 

vodovodním potrubí ve stávající okolní zástavbě pro realizaci správně navržené AT stanice. 

Rovněž by bylo důležité provedení podrobnějšího geodetického zaměření stávající 

konfigurace terénu zejména v místě napojení na ulici Fučíkovu, které se nachází v místě 

složitém nejen díky svažitosti, ale také v místě složitějších majetkoprávních poměrů. 

 

 Z mého pohledu vidím navržená řešení jako vodná pro danou lokalitu, zejména 

z důvodu dobrého vyřešení spádových poměrů komunikací v celém území, respektování 

většiny limit, které návrh ovlivňovaly a v neposlední řadě také harmonické zakomponování 

návrhu do okolí. 
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