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Anotace: 

 

 FICHNOVÁ, M.:Územní studie lokality Jelenice ve městě Hlučíně,Ostrava: VŠB-TU 

Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, 2012, 56 s., Vedoucí diplomové 

práce: Ing. Vladimír Koudela, CSc. 

Diplomová práce prezentuje možnosti urbanistického řešení vybrané lokality ve 

městě Hlučíně. Řešené území je v současné době využíváno jako orná půda avšak je do 

budoucna vymezeno územním plánem jako plocha k plnění funkce občanské vybavenosti a 

hromadného bydlení. Vzhledem k výhodné poloze vůči centru města, výborné dostupnosti 

občanského vybavení a sousední bytové zástavbě, je využití navržené v územním plánu 

více než vhodné. Na základě rozborů a průzkumů lokality byla vypracována dvě variantní 

řešení. Ve variantě A je navrženo bydlení v bytových domech, ve variantě B je navržena 

smíšená zástavba rodinných a bytových domů. V části pro občanskou vybavenost je 

navrženo wellness centrum, rehabilitační bazén, kavárna a jiné služby nabízející péči o 

tělo. Práce se dále zabývá detailním řešením vybrané varianty a to návrhem technické a 

dopravní infrastruktury, návrhem veřejné zeleně a orientačním propočtem investice.  

   Klíčová slova: územní studie, obytná zóna, Hlučín, Jelenice, technická 

infrastruktura, dopravní infrastruktura, orientační propočet 
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 FICHNOVÁ, M.: The Territorial study of „Jelenice“ locality in Hlučin city, Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Urban Engineering, 2012, 

56 p., Master of Magister thesis: Ing. Vladimír Koudela, CSc. 

This thesis presents the possibility of urban design selected sites in Hlučín. The 

area is currently used as arable land but the future is defined by the master plan as the area 

to act as amenities and mass housing. Due to the convenient location to the city center, 

excellent availability of public facilities and the adjacent housing development is proposed 

in the land use plan more than appropriate. Based on the analyzes and site surveys were 

developed two alternative solutions. In variant A is designed housing in apartment 

buildings, in variant B is designed mixed development of family houses and apartment 

buildings. In part for civic amenities are designed wellness center, rehabilitation pool, cafe 

and other services offering body care. The paper focuses on detailed solutions selected 



 

 

variants and proposed technical and transport infrastructure, public green design and 

indicative calculations of investment. 

Keywords: territorial study, residential zone, Hlučín, Jelenice, technical 
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1. Úvod 

 

 

Cílem diplomové práce je vytvořit územní studii lokality Jelenice ve městě Hlučíně. Druh 

zástavby bude vycházet z aktuálního územního plánu, hovoříme tedy o ploše hromadného 

bydlení (případně smíšené zástavbě) a ploše občanské vybavenosti. Řešené území již zahrnuje 

několik objektů – zděné bytové domy, hromadné garáže, provizorní hřiště, zahrádkářskou 

osadu. Zbylou část území, vymezenou zadáním diplomové práce, tvoří orná půda. V návrhu 

bude kladen velký důraz na citlivé zakomponování nové výstavby a její provázání se stávající 

zástavbou. Vzhledem k výhodné poloze řešeného území vůči centru města a dobré 

dostupnosti občanské vybavenosti, je toto území vhodné využít pro již zmíněnou formu 

zástavby.    

 

Pro vytvoření návrhu bude nutné provést podrobný průzkum řešeného území, získání 

mapových podkladů a vyjádření správců dotčených sítí, správního drážního úřadu a 

projednání prvotních nápadů a myšlenek s příslušnými zaměstnanci Odboru výstavby na MěÚ 

Hlučín. Následně pak na základě svých dosavadních znalostí a zkušeností navrhnu několik 

variant řešení, z nichž dvě, které se budou blížit ideálnímu řešení, vyberu pro svou 

diplomovou práci, jeden návrh pak vypracuji detailně v rozsahu stanoveném v zadání této 

práce.  

 

Nedílnou součástí mé diplomové práce bude výkresová část, která zachycuje širší 

vztahy, limity v území, stávající stav lokality, dvě variantní řešení, z nichž jedno je 

vypracováno detailně. Tyto výkresy pak budou podrobně popsány v jednotlivých kapitolách 

textové části. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 

 

2.1 Definování pojmů a termínů  

 

Územní plánování 

Územní plánování je soubor činností, jehož cílem je vytvářet podmínky pro výstavbu a 

udržitelný rozvoj území tak, aby byly uspokojeny potřeby současné generace a nebyly 

ohroženy potřeby generací budoucích. 

 Územní plánování je cyklicky obnovovanou soustavnou činností, která se řídí platnými 

právními předpisy a ovlivňuje kvalitu života obyvatel a životního prostředí. [16] 

 

Územní plán  

Územní plán je projekt záměru, který stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, 

ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání. Vymezuje zastavěné území, 

plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající 

zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnocených území, pro veřejně prospěšné 

stavby a opatření a pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. 

[14] 

 

Regulační plán 

Regulační plán navazuje na územní plán obce, přičemž dále specifikuje využití území. 

Stanovuje využití jednotlivých pozemků jako základní jednotky, která je předmětem regulace. 

Prostorově související jednotlivé pozemky stejného typu, pro které platí stejné regulační 

podmínky, se sdružují do regulačních okrsků (např. uličních bloků). [2] 

 

Územní studie  

Územní studie je územně plánovací podklad, který navrhuje, prověřuje a posuzuje možná 

řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů 

v území, např. veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly 

významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich částí. Územní 

studie se pořizuje v případě, že to ukládá ÚPD, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání 

územní studie určí zadavatel její obsah, rozsah, cíle a účel. [14] 
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Urbanismus 

Urbanismus je nauka, která se zabývá formováním lidských sídel a okolní krajiny a klade 

důraz na tvorbu životního prostředí. [16] 

 

Bydlení 

Funkční složka bydlení je základní složkou osídlení a sídel. Realizuje se jak v městské, tak 

venkovské formě sídel a jejich částech a zónách. Složka bydlení má celou řadu rozdílných 

forem od různých typů nízkopodlažního rodinného bydlení až po komplexy bytových domů. 

Funkce bydlení se váže na další funkční složky, tj. na dopravu, technickou infrastrukturu, 

občanskou vybavenost, veřejnou zeleň a rekreaci. [1] 

 

Obytná budova 

Obytná budova je stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň dvě třetiny podlahové 

plochy připadají na byty, včetně plochy domovního vybavení určeného pro obyvatele 

jednotlivých bytů (nezapočítávají se plochy společného domovního vybavení a domovní 

komunikace). Člení se na bytové a rodinné domy. [4] 

 

Bytový dům  

Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, se čtyřmi a více byty, 

které jsou přístupné z domovní komunikace se společným hlavním vstupem. [4] 

 

Rodinný dům 

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

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

prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží. [4] 

 

Byt 

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání 

určen. Stavebně technické uspořádání a vybavení bytu zahrnuje příslušenství, odpovídající 

požadavku trvalého bydlení a společné uzavření celého bytu. [4] 



14 
 

Poskytuje ochranu před nepohodou, zabezpečuj soukromí rodiny a jejím jednotlivým 

členům možnost odpočinku, spánku, vzdělávání, společenského a rodinného života, přípravy 

a konzumace jídel, uskladnění různých předmětů, osobní hygieny a hygieny prostředí. 

 Minimální podlahová plocha bytu je závislá na počtu osob, které byt trvale obývají. 

Minimální světlá výška v bytových domech je 2600 mm, v podkroví 2300mm. [12] 

Bydlení musí obecně splňovat tyto tři základní funkce: 

o společenské (obývací pokoj, jídelna), 

o hospodářské (kuchyň, prádelna, kotelna), 

o biologické (ložnice, koupelna). 

 

Upravitelný byt 

Upravitelný byt je takový byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. [4] 

 

Obytná zóna 

Obytné zóny slouží především k posílení funkce bydlení a zvýšení bezpečnosti provozu. Je 

vhodné navrhovat v nízkopodlažní zástavbě, případně vysokopodlažní zástavbě se zajištěním 

dostatečného počtu parkovacích míst. V obytné zóně je vyloučen výskyt objektů, které 

vyžadují obsluhu rozměrnějšími vozidly, než jsou vozidla pro svoz odpadků. [9] 

Výhody obytné zóny: 

• zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty; 

• využití prostoru místní komunikace pro hru a pobyt chodců; 

• pobytový prostor přilehlých objektů a pozemků se rozšiřuje o prostor místní 

komunikace; 

• pomalá rychlost vozidel přispívá k bezpečnosti silničního provozu; 

• větší uplatnění zeleně; 

• zlepšení estetické a ekologické úrovně prostoru. 

Nevýhody obytné zóny: 

• náročnější údržba; 

• obtížnější návrh vedení sítí; 

• vyšší náročnost návrhu. 
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Občanská vybavenost  

Funkční složka občanské vybavenosti podstatně určuje standard životní úrovně obyvatel a 

jeho životní způsob. Hierarchický se dělí na občanskou vybavenost základní, vyšší, 

celoměstskou, regionální či celostátní.  

 V centrální městské zóně má základní význam. Druhově se občanská vybavenost rozlišuje a 

má specifické požadavky na plochy (zdravotnictví, školství, …) [1] 

 

Veřejná infrastruktura 

Veřejnou infrastrukturu tvoří pozemky, stavby, zařízení: 

• dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, 

letišť a s nimi souvisejících zařízení; 

• technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické 

vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační 

zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody; 

• občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; 

• veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu.[14] 

 

Limity v území 

Limity v území podmiňují, omezují a vylučují využití a uspořádání konkrétního území. Jsou 

dány obecně platnými předpisy. [16] 

 

Ochranné pásmo 

Ochranné pásmo je ohraničená plocha či prostor, ve kterých je zakázána nebo omezena jiná 

činnost, než ta, pro kterou bylo OP stanoveno. [14] 

 

Plochy rekreace 

Plochy rekreace jsou plochy vymezené za účelem zřízení podmínek pro rekreaci. Jedná se 

zejména o pozemky staveb pro rodinnou rekreaci a další pozemky související a slučitelné 



16 
 

s rekreací, pozemky, které ve vymezené ploše nesnižují kvalitu prostředí a jsou slučitelné 

s rekreačními aktivitami. [14] 

 

Veřejná zeleň 

Veřejná zeleň je souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných zelených rostlin. 

Veřejná zeleň je nezbytnou součástí funkčních ploch pro bydlení, kde zastává významnou roli 

architektonického a krajinného prvku a plní neméně důležitou ekologickou funkci. Doplňkem 

veřejné zeleně je zeleň neveřejná, resp. soukromá. 

 

Umístění staveb 

Stavby se podle druhu a potřeby umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na 

technickou infrastrukturu a pozemní komunikace, mimo ochranná pásma a tak, aby stavba ani 

její části nezasahovaly na sousední pozemek a nesmí být znemožněna zástavba sousedního 

pozemku.[14] 

 

Vzájemné odstupy staveb 

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat zejména požadavky urbanistické, architektonické, 

hygienické a veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany památek, požární 

ochrany, bezpečnosti a civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a zachování 

pohody bydlení. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi 

stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využitím území 

(např. sítě technického vybavení, dětská hřiště, …). [4] 

 

Odstupy budov: [14] 

• individuální RD musí mít mezi sebou odstupovou vzdálenost min. 7,0 m, pro 

individuální rekreaci pak 10,0 m; 

• vzdálenost od společných hranic pozemku nesmí být menší než 2,0 m; 

• ve zvláště stísněných podmínkách může být odstupová vzdálenost mezi RD 

snížena až na 4,0 m a to pouze za předpokladu, že v protilehlých stěnách 

nebudou umístěny okna obytných místností; 

• vzdálenost průčelí s okny obytných místností musí být min. 3,0 m od okraje 

komunikace (mimo zastavění proluk řadové zástavby). 
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Obr. č.1: Vzájemné odstupy staveb, [zdroj: vlastní archív]. 

 

Bezbariérové řešení staveb  

Stejně jako se po letech vyvíjeli lidé, tak i jejich prostorové nároky doznávali změn. Již před 

několika staletími se pokusil Leonardo Da Vinci vytvořit kresbu, která by zachycovala poměr 

proporcí člověka – z těch pak snadno odvoditelné jeho prostorové nároky. Spousta umělců 

jeho snahu následovala, ale až v roce 1948 prezentoval francouzský architekt Le Corbusier 

svého Modulora, jež je založen na poměrech výšky stojícího člověka se vztyčenou paží a 

představuje zlatý řez podoby člověka.  

V běžné praxi však neexistuje lidská bytost, která by splňovala estetické proporce 

tohoto modelu. Každý člověk se od průměru více či méně liší. Stejně tak i potřeby osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace se liší od potřeb zdravého člověka. Obdobně tomu 

je u těhotných žen, osob doprovázející dítě v kočárku a osob v pokročilém věku či psychicky 

postižených jedinců. Těmito nároky se zabývá vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
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Zastavěné území 

území vymezené územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona; nemá-li obec 

takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. 

září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“). [14] 

 

Zastavitelná plocha 

Plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. [14] 

 

Nezastavěné území 

Pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy. [14] 

 

Stavební pozemek 

Pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním 

rozhodnutím anebo regulačním plánem. [14] 

 

Zastavěný stavební pozemek 

Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely 

zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými 

budovami. [14] 

 

Stavba 

veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich 

stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel 

využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu 

jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. [14] 
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3. Rozbor řešeného území 

 
 
3.1 Základní informace a poznatky o území 

 

3.1.1 Přehled vstupních údajů 

Pro vypracování diplomové práce bylo nutné získat řadu materiálů a podkladů: 

• Územní plán města Hlučín, 

• katastrální mapu města Hlučín M 1:2000, 

• mapové podklady (ortofotomapa, výškopis, …), 

• vyjádření správců sítí k existenci zařízení a možnosti napojení, 

• vyjádření dotčených orgánů. 

 

Tyto potřebné materiály a podklady mi poskytl MÚ Hlučín, Katastrální úřad v Opavě, 

ČUZK, Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o., RWE Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuce 

a.s., Telefonica Czech Republic a.s., Drážní úřad Olomouc. 

 

3.1.2 Cíle k řešení 

Hlavním cílem řešení diplomové práce je navrhnout urbanisticko-architektonické řešení 

lokality, tedy vhodně zvolit zastavovací plán území, s ohledem na tyto aspekty: 

• efektivní využití řešené plochy, 

• hospodárný návrh komunikací, 

• napojení na stávající inženýrské sítě a způsob nakládání s dešťovými vodami, 

• dostatek ploch veřejné zeleně, ploch pro denní rekreaci a odpočinek. 

 

3.1.3 Základní údaje o městě 

Město Hlučín leží na úpatí Hlučínské pahorkatiny nad širokou nivou řeky Opavy. Malebná 

scenérie okolní přírody spolu s kulturními památkami a nabídkou rekreačních možností 

podtrhuje jeho turistický význam v regionu. Město patří k přirozeným centrům bývalého 

opavského okresu.  Svými téměř 15000 obyvateli se řadí do kategorie středně velkých měst. 

Katastrální výměra je  2 113 ha. Město je vybaveno vyšší občanskou vybaveností. 
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V historii byly k městu připojovány a opět oddělovány menší obce. V současnosti 

Hlučín zahrnuje také městské části Bobrovníky a Darkovičky. Jeho poloha na spojnici 

Ostravy a Opavy a v blízkosti státních hranic je zárukou snadné komunikace jak s okolními 

kraji, tak i se sousedními zeměmi (zejména s Polskem a Slovenskem). 

Hlučín má výraznou spádovost k ostravské průmyslové aglomeraci, k opavské pouze 

částečnou. V těchto dvou městech nachází zaměstnání převážná část hlučínských občanů. 

Zastoupení průmyslu v Hlučíně je úměrné jeho velikosti a blízkosti ostravské aglomerace. 

Najdeme zde především průmysl tiskařský  a polygrafický, dále dřevařský, stavební  a 

strojírenský.  V minulosti se zde těžil písek a štěrk, těžba již byla zastavena. [27] 

 

 

 

Hlučín 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Poloha města Hlučín v rámci ČR, [zdroj: vlastní archiv]. 

 

3.1.4 Klimatické poměry na Hlučínsku 

Podle E. Quitta (1971) řadíme Ostravu a okolí (patří sem i řešené území) do klimatické oblasti 

MT 10 – mírně teplá oblast, kterou lze slovně charakterizovat dlouhým létem, teplým a mírně 

suchým, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, 

krátkou zimou mírně teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Kvantitativní hodnoty pro klimatickou oblast MT 10 jsou uvedeny v následující tabulce. [27] 

Klimatická oblast  MT 10 
Počet letních dnů 40 – 50 
Počet mrazivých dnů 110 – 130 
Průměrná teplota v lednu -2 až -3°C 
Průměrná teplota v červenci 17 – 18°C 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 mm 
Srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

Tab. č. 1: Klimatická charakteristika klimatické podoblasti MT10, [27]. 
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Typickým klimatickým znakem jsou poměrně vysoké srážky, které jsou podmíněny blízkostí 

návětrných svahů Beskyd a celkovou oceánitou území. Srážky se zpravidla dostavují při 

přechodu front, většinou při západním proudění s vlhkým atlantským vzduchem. Občas 

prochází územím i cyklóna, která vyvolává značné srážky. [27] 

 

3.1.5 Základní údaje o řešeném území 

Lokalita Jelenice má velmi výhodnou polohu. Ačkoli se prakticky jedná o okrajovou část 

města – nachází se na hranici intravilánu města, je zde velice dobrá dostupnost občanské 

vybavenosti i dopravy. Území má rozlohu cca 3,51 ha a nachází se v nadmořské výšce 

v rozmezí 234,0 až 246,0 m, je tedy patrné, že se jedná o mírně svažitý terén. Lokalita je 

částečně zastavěna dvěma bytovými domy, hromadnými garážemi, provizorním dětským 

hřištěm, zahrádkářskou osadou a převážnou část lokality (určené k nové zástavbě) tvoří orná 

půda. 

Řešená oblast je na severozápadě ohraničena vzdušným vedení VN, na severní straně 

železniční tratí č. 317(trasa Opava – Hlučín). Na východní a západní straně stávající 

zástavbou, na jižní a jihovýchodní straně pak silnící II/469, konkrétně ulicí ČSA, na kterou 

plánují provést dopravní napojení celé oblasti.  

 

 

Obr. č. 3: Řešené území - ortofotomapa, [21]. 

 

3.1.6 Geologické podmínky, radonové riziko 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, velkou část lokality tvoří orná půda.Díky 

tomu, může záměr výstavby hromadného bydlení v lokalitě Jelenice působit jako jeden 

z mnoha projektů rezidenční suburbanizace, který nehospodárně nakládá s pozemky ZPF.  
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Česká republika je v porovnání se sousedními státy největším uzurpátorem 

zemědělské půdy. Od roku 2000 u nás ubylo přes 74.000 ha zemědělské půdy, což je 

odhadem plocha odpovídající čtyřiceti fotbalovým hřištím denně. [suburbanizace.cz] 

Při výběru lokality pro svou diplomovou práci jsem předpokládala, že se v daném 

území nachází pozemky s nízkou kvalitou půdy a tudíž i nízkou formou ochrany. Vycházela 

jsem ze skutečnosti, že se tamní pozemky každoročně osazují nenáročnými plodinami, 

zejména řepkou olejnou. Při důkladném prozkoumání lokality jsem se v původní myšlence 

ujistila, že se skutečně jedná o zeminy s podprůměrnou produkcí (BPEJ 62310 – 76.991m2) a 

zeminy zcela bezvýznamné pro zemědělství (BPEJ 62312 – 102 m2). [3, 21] 

 

BPEJ 62310– IV. třída: 

Jedná se o půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných 

klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. 

 

BPEJ 62312 – V. třída: 

Půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 

hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o 

zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat 

efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou 

ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že platná legislativa ukládá povinnost hospodárně nakládat se 

srážkovými vodami a dále je využívat, popř. nejsou-li srážkové vody zadržovány pro další 

využití, řeší se jejich odvádění přednostně zasakováním. Stejný požadavek měl i správce 

vodovodů a kanalizací v území. Pro takovýto způsob nakládání s dešťovými vodami je ovšem 

velmi nutné znát koeficient filtrace zeminy, který se druh od druhu liší. 

Jak je vidět na snímku geologické mapy, na území se nachází smíšený sediment (zóna 7) a jíly 

a varvy (zóna 40). Jedná se tedy o územní s převládajícími jemnozrnnými zeminami a 

jíly.[24] 
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Obr. č. 4: Poloha řešeného území na snímku geologické mapy, [24]. 

 

 

Tab. č. 2: Geologická struktura území, [24]. 

 

S geologickým průzkumem je úzce spjato i vyhodnocení radonového rizika. Na území města 

Hlučína převládá 2. kategorie radonového indexu geologického podloží – přechodná 

(nehomogenní kvartérní sedimenty). Dá se tedy předpokládat, že se v řešeném území nachází 

zvýšená koncentrace radonu v podloží, a to 2. stupeň radonového rizika. Je tedy doporučeno 

7 40

Eratém:

Útvar:

Oddělení: holocén pleistocén

Suboddělení: - pleistocén střední

Horniny: sediment smíšený jíl a varvy

Typ horniny:

Zrnitost: jemnozrná převážně jíl, (0)

Poznámka: včetně výplavových kuželů

Mineralogické složení: - pestré

Barva: - šedá

Soustava:

Oblast:

Region: - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu

Jednotka: -
kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého 

masivu

kenozoikum

kvartér

Český masív -  pokryvné útvary a postvariské magmatity

kvartér

sediment nezpevněný
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v místě konkrétní stavby provést přesné měření radonu v podloží. Při využívání místních 

zdrojů podzemní vody pro pitné užití se doporučuje analýza podzemní vody na radioaktivní 

prvky. 

 

3.1.7 Širší vztahy 

Město Hlučín je městem s vyšší občanskou vybaveností, naleznete zde stavby pro výchovu a 

vzdělávání, tělovýchovu a sport, administrativu, zdravotnictví, stavby sociální péče, stavby 

pro obchod, veřejné stravování a ubytování, kulturu, výrobní služby, atd. 

 Nejbližší občanskou vybaveností řešené lokality je Poliklinika Hlučín propojená 

s pracovištěm dětského lékaře, rehabilitačním střediskem pro dospělé, pracovištěm 

zdravotnické záchranné služby a dvěma lékárnami. Toto zařízení je situováno naproti řešené 

lokality, a proto i občanskou vybavenost v rámci území míním řešit jako stavbu související se 

zdravotnictvím a péčí o tělo. Dále je v sousedství prodejna oděvů, stavebniny, finanční úřad a 

úřad práce. 

 Další občanská vybavenost je umístěna v centru města, v docházkové vzdálenosti 

400m ze středu území. Na Mírovém náměstí se nachází MěÚ Hlučín, sídlo Městské policie 

Hlučín, stravovací služby a bary, oděvy, lékárna, pracoviště praktického lékaře, papírnictví, 

knihkupectví, nábytek a další služby. Na náměstí je možnost parkování osobních automobilů, 

pro pěší je v centru náměstí zřízeno posezení ve stínu stromů a osvěžení u nově zřízené kašny, 

která je navržena v moderním designu. Podrobnější informace o občanské vybavenosti jsou 

zaneseny ve výkrese č.1 – Širší vztahy. 

 

3.1.8 Doprava 

Dopravní dostupnost lokality Jelenice je velice dobrá, protože hraničí se silnicí II/469 na trase 

Ostrava - Poruba, přes Hlučín, směr Česko - Polská státní hranice, hraniční přechod v obci 

Hať. Dále je v docházkové vzdálenosti zhruba 150m od důležité dopravní tepny, která 

prochází městem Hlučín. Jedná se o silnici  I/56, která je vedena z města Opavy, přes Ostravu, 

Frýdek – Místek až do Moravskoslezských Beskyd na pohraničí se Slovenskou republikou. 

Obě zmíněné komunikace je plánováno do budoucna přeložit mimo zastavěnou část města, 

protože významně zatěžují silniční provoz v centru města a jeho blízkém okolí. Jejich 

výhledové přeložky jsou zakresleny ve výkrese č. 2, Širší vztahy - doprava. 
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Dojezdové vzdálenosti do okolních obcí a měst: 

 Ostrava – Přívoz            10 km 

 Ostrava – Hošťálkovice          8 km 

 Děhylov                  3 km 

 Ostrava – Poruba            10 km 

 Kravaře ve Slezsku           16 km 

 Opava                 25 km 

 Darkovičky                2 km 

 Hať (hraniční přechod s Polskem)      9 km 

 Šilheřovice (hraniční přechod s Polskem)  10 km 

 

V Hlučíně je zřízena autobusová a vlaková doprava. Nejbližší autobusová zastávka ve 

směru na Ostravu je 150m od středu řešeného území. Přibližně ve stejné vzdálenosti se 

nachází autobusové nádraží, odkud vyjíždí linky do širokého okolí. Vlaková zastávka je 

v docházkové vzdálenosti 600m. Jedná se o železniční trať č. 317 na trase Hlučín – Opava, 

východ. 

 

Hlučín je město oblíbené turisty, zejména z blízkého Polska, kteří hojně navštěvují 

v období letních prázdnin zdejší sportovně rekreační areál na hlučínském jezeře a tráví zde 

dovolenou. Dále je Hlučín oblíben pro svou rozsáhlou síť cyklostezek, které jsou rovněž 

zakresleny ve výkrese č. 2, Širší vztahy – doprava. Městem je vedena i turistická trasa, vedena 

z jihu (obec Děhylov) na sever (směr Darkovičky). Trasa vede podél bývalého městského 

opevnění pod kostelem sv. Jana Křtitele, přes Mírové náměstí v centru, dále ke Gymnáziu 

Josefa Kainara, přes železniční nádraží a sídliště OKD na severu města, dále na Darkovičky.  

 

I přes velké množství velkokapacitních parkovišť je statická doprava v Hlučíně 

poměrně velkým problémem. Tento problém, byť je v moderních městech standartní, byl 

prohlouben rekonstrukcí hlučínského náměstí, kde došlo k výraznému snížení počtu 

parkovacích stání. Proto se budu snažit do svých návrhů zapracovat dostatek parkovacích míst 

a to i s místy určenými pro návštěvníky polikliniky, která se nachází naproti řešené lokality, 

kde je již současné parkoviště kapacitně nepostačující. 

 

Dopravní situace je zakreslena ve výkrese č.2, Širší vztahy – doprava.  
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3.2 Vazba na územní plán, regulativy a limity území 

 

3.2.1 Územní plán města 

Pořizovatelem územního plánu Hlučína je Odbor výstavby, oddělení územního plánování a 

památkové péče ve městě Hlučín. Byl schválen dne 29. 6. 2004 a jeho závazná část byla 

vydána obecně závaznou vyhláškou Města Hlučína č. 8/2004. 

 Řešené území je v platném územním plánu zakresleno jako plochy a objekty bydlení 

hromadného na hranici zastavitelného území obce, dále pak plochy a objekty občanské 

vybavenosti. 

 

 

Obr. č. 5: Výřez z ÚP – řešené území, [27]. 

 

3.2.2 Regulativy území [27] 

Občanská vybavenost 

Charakteristika:  

Území základní, vyšší popř. specifické občanské vybavenosti městského (popř. regionálního) 

významu, která bude převážně ve vlastnictví města nebo států a bude závislá na státních 

dotacích (školství, zdravotnictví, kultura, sociální služby). Občanská vybavenost 

podnikatelské sféry. 

 

Funkční využití: 

1) Vhodné: 

• Objekty občanské vybavenosti základní, vyšší, popř. specifické městského i 

regionálního významu - školství, zdravotnictví, kultura, sociální služby. 
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• Objekty občanské vybavenosti podnikatelské sféry většího rozsahu - obchodní 

provozy, nákupní střediska, nevýrobní služby, opravny, servisy. 

• Velikost obchodních zařízení v této funkční ploše 400 m2. 

• Obchody, služby, administrativa, veřejné stravování, ubytování, církevní zařízení, 

zařízení charitativní. 

 

2) Přípustné: 

• Odstavná stání a garáže pro zaměstnance i návštěvníky. 

• Nezbytné technické vybavení. 

• Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motoristické a MHD. 

• Veřejná prostranství. 

• Sportovní zařízení. 

• Služební byty majitelů zařízení. 

• Zeleň veřejná, ochranná. 

• Dětská hřiště. 

• Zábavní zařízení. 

• Čerpací stanice PHM. 

• Nezbytné dílny a garáže údržby. 

• Stavby pro obchod s prodejní plochou větší než 400 m2 lze v území umístit pouze se 

souhlasem zastupitelstva města. 

 

3) Nepřípustné: 

• Objekty a zařízení zemědělské a průmyslové výroby. 

• Samostatné řadové garáže. 

 

Území hromadného bydlení  

Charakteristika:  

Území bydlení městského charakteru o 2 a více NP (max. 6 NP), zařízení občanské 

vybavenosti významem odpovídající danému území. 
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Funkční využití: 

1) Vhodné: 

• Obytné budovy, převážně vícepodlažní, městského charakteru. 

• Obytné budovy s vestavěnou občanskou vybaveností. 

 

2) Přípustné: 

• Zařízení obchodu a veřejného stravování pro potřebu obyvatel území, včetně 

nejbližšího území spádového. 

• Nerušící služby pro denní potřeby obyvatel území, nerušící drobné provozy. 

• Zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotní, sportovní, školská, pro potřebu 

obyvatel území. 

• Nezbytné technické vybavení. 

• Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motoristické a MHD. 

• Doprovodné sadové úpravy liniové a plošné. 

• Rekreační využití nezastavěných ploch (hřiště, zeleň, parková úprava, drobná 

architektura, městský mobiliář). 

• Hotely s kapacitou do 50 lůžek. 

• Obchodní a administrativní budovy. 

• Odstavná místa a garáže sloužící potřebě území. 

• Velkokapacitní garáže na vytipovaných místech. 

• Zařízení pro informace, reklamu a propagaci. 

 

3) Nepřípustné: 

• Objekty a zařízení zemědělské a průmyslové výroby. 

• Čerpací stanice PHM. 

• Objekty mobilní i pevné dočasného charakteru nízké architektonické úrovně. 

• Změny v užívání garáží na sklady a výrobní zařízení. 

• Samostatné boxové garáže. 

• Stavby pro obchod s prodejní plochou větší než 1 000 m2 prodejní plochy. 

• Oplocování jednotlivých částí volných ploch veřejných prostranství. 
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Území individuálního bydlení městského charakteru  

Charakteristika:  

Území bydlení nízkopodlažní formy zástavby městského charakteru, zařízení občanského 

vybavení odpovídající významem danému místu. 

 

Funkční využití: 

1) Vhodné: 

• Rodinné domy, převážně 1 - 2 podlažní se střechami tvarovanými ve sklonech 35° a 

více, v odůvodněných případech segmenty či jiné architektonické prvky. 

• Velikost pozemků v rozmezí 400 - 1 200 m2. 

2) Přípustné: 

• Zařízení obchodu a veřejného stravování pro potřebu obyvatel území. 

• Zařízení nerušících služeb pro denní potřebu obyvatel bez zvýšených nároků na 

dopravní zatížení území. Zařízení nerušících služeb nesmí svou plošnou výměrou 

přesáhnout 1/3 plochy objektu pro bydlení, na jehož pozemku je umístěno. U 

samostatných staveb nesmí tato mít větší zastavěnou plochu než 120 m2 včetně 

zpevněných ploch, může být max. 1 podlažní + podkrovní, ve stávajících zástavbách s 

převládajícími plochými střechami může být max. 2 podlažní. 

• Za nerušící služby jsou považovány: kadeřnictví, kosmetické služby, pedikúra, 

krejčovství, fotoateliéry, ordinace soukromých lékařů, lékárny, prodejny potravin, 

výrobny lahůdek a cukrovinek, prodejny galanterie, textilu a obuvi, knihkupectví, 

hodinářství. Projekční služby, kanceláře (pojišťovnictví, finančnictví). Speciální 

školská zařízení – umělecké školy. 

• Zařízení školská (MŠ, ZŠ). 

• Zařízení sociální, zdravotnická, (pro potřebu obyvatel území). 

• Penziony. 

• Odstavná místa a garáže, sloužící potřebě území. 

• Doplňkové stavby na pozemcích RD (bazény, terasy, krby, skleníky jako součást RD). 

• Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motoristické a MHD. 

• Nezbytné technické vybavení území. 

• Doprovodné sadové úpravy liniové a plošné. 

• Bytové domy do výšky 2. NP + podkroví v urbanisticky zdůvodněných případech. 

• Zařízení pro informace, reklamu a propagaci. 
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3) Nepřípustné: 

• Objekty a zařízení zemědělské a průmyslové výroby. 

• Zařízení služeb s rušivými vlivy: stolárny, autobazary, karosárny, autolakovny, 

klempířství. 

• Čerpací stanice PHM. 

• Objekty mobilní i pevné dočasného charakteru nízké architektonické úrovně. 

• Změny v užívání garáží na sklady a výrobní zařízení. 

• Řadové garáže. 

• Stavby pro obchod s prodejní plochou větší než 200 m2. 

• Nelze chovat větší hospodářská zvířata (kožešinová zvířata, ovce, kozy, prasata, koně, 

hovězí dobytek, skot). 

 

3.2.3 Limity území 

Při řešení urbanistické studie je třeba respektovat několik limitujících faktorů, které se 

v řešeném území nacházejí. Jak již bylo výše zmíněno, území je na severu ohraničeno 

železniční tratí č. 317, která je umístěná v zářezu. Ochranné pásmo regionální dráhy má šířku 

60m [3] od osy krajní koleje a zabírá značnou část řešeného území. Naštěstí výstavba v tomto 

ochranném pásmu není vyloučena, ale je podmíněna souhlasem Správního drážního úřadu 

v Olomouci.  

Dalším limitujícím faktorem je ochranné pásmo vzdušného vedení vysokého napětí, 

které ohraničuje území na severozápadní straně. Šířka tohoto pásma je 7 mod krajního vodiče. 

V tomto ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby, umísťovat konstrukce, uskladňovat 

hořlavé a výbušné látky a pěstovat stromy a keře o výšce větší než 3m nad upraveným 

terénem. [3] 

Limitem, který výrazně ovlivní urbanistické řešení lokality je poloha řádu veřejné 

kanalizace. Jedná se o dvě větve, které se na území protínají.  Kanalizační řád o DN500 

s ochranným pásmem 1,5m metru po obou stranách od vnějšího líce trubního vedení. Další 

kanalizační řád o DN600 s ochranným pásmem 2,5m po obou stranách od vnějšího líce 

trubního vedení. Po sloučení tyto větve pokračují ven z řešeného území jako DN 1000, 

ochranné pásmo totožné jako u DN 600. [3] 

V území se nachází stávající zástavba bytových domů, hromadné garáže, provizorní 

dětské hřiště a zahrádkářská osada. Tyto stavby, ať už trvalé nebo dočasné, rovněž značně 

ovlivní samotný návrh. Nemalou roli sehraje také svažitost této lokality, která je v rozmezí 
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234,0 - 246,0 m, což je na ploše 3,51 ha poměrně velké převýšení. Tyto limity jsou zaneseny 

do výkresu č. 3, Limity využití území. 

 

3.3  SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nejpoužívanějších marketingových analýz. Je oblíbená především 

pro svou jednoduchost zpracování a přehlednost. Dobře zpracovaná analýza dokáže odhalit 

jak rizika investice, tak její kladné stránky. 

 

 

Tab. č. 3: SWOT analýza, [zdroj: vlastní archív]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silné stránky Slabé stránky
možnost napojení na inženýrské sítě nárůst automobilové dopravy
atraktivní lokalita nutnost vykoupení pozemků
dostupnost centra nutnost vykoupení hromadných garáží
docházková vzdálenost MHD stávající zástavba
dojezdová vzdálenost do Ostravy
vyšší občanská vybavenost  

Příležitosti Hrozby
dotace z ESF na rozvoj bydlení zhoršení ekonomických možností obyvatel
nárůst zájmu investorů nárůst nezaměstnanosti 
finanční přínos pro město konkurence v podobě podobných projektů
pracovní příležitosti
rozšíření služeb ve městě
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4. Návrh řešení 

 

 

V rámci diplomové práce bylo navrženo několik možností urbanistického řešení dané lokality 

(viz. Deník diplomové práce). Od počátečních nejistých návrhů jsem se propracovala ke 

dvěma konečným urbanistickým řešením lokality, které se zdárně vypořádali se všemi 

nástrahami v území, zejména kanalizačním řádem procházejícím napříč lokalitou a zároveň 

splňovali funkční členění lokality dle platného územního plánu města, schváleného 

Zastupitelstvem města dne 29. 6. 2004. Ten ukládá členění lokality na plochy hromadného 

bydlení a občanské vybavenosti.  

   V rámci zajištění citlivého napojení nové zástavby se stávajícími objekty bydlení, jsem 

navrhla odstranění nadzemních garáží, které jsou podle regulativů v plochách pro bydlení 

nežádoucí. Tyto objekty by v území působily jako optický předěl mezi stávající a novou 

zástavbou v území, čemuž jsem se chtěla vyhnout. S odstraněním těchto objektů se počítá i 

v územní studii řešené lokality, jež je nastíněna v platném ÚP města.  

 

4.1 Urbanistický návrh – varianta A  

 

V této variantě je navržen objekt občanské vybavenosti a 4 bytové domy, z nichž každý nabízí 

8 bytů různých velikostních kategorií. Jedná se o upravitelný byt kategorie 1+kk, 2+kk a byty 

kategorie 2+1 a 3+1, o které na území obce velký zájem. Přízemní byty mají svou vlastní 

zahrádku o ploše 51,2m2 a 79,2m2. Orientace hlavního vstupu bytového domu je ne 

severovýchod, tudíž obytné místnosti jednotlivých bytů jsou orientovány na jihozápadní 

světovou stranu a je tak zajištěno dostatečné proslunění. V blízkosti všech bytových domů je 

navrženo parkoviště, včetně parkovišť u stávajících bytových domů. Jedná se o kolmá stání o 

rozměrech 2,5x5,0 m, u stání vyhrazených pro vozidla přepravující osobu těžce pohybově 

postiženou 3,5x5,0 m. Z prostoru parkoviště je přístupná plocha pro dočasné uskladnění 

komunálního odpadu, která je řešena jako pergola pro umístění dvou kontejnerů na TKO. 

V území je dále navržena centrální zóna s místem pro shromažďování obyvatel, 

dětským a víceúčelovým hřištěm. Tato zařízení mají navržena vlastní parkoviště o dostačující 

kapacitě, viz příloha č. 10. V těsné blízkosti centrální zóny je navržen polosoukromý prostor 

v podobě dřevěného altánu se sedlovou střechou a krbem, kde mohou obyvatelé bytů grilovat, 

popř. se shromažďovat. Území je provázáno systémem chodníků v šířce 1,5 a 2,0 m. 
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Samozřejmostí je oplocení dětského a víceúčelového hřiště, zejména z důvodu 

hygienického, ale také jako předcházení vandalismu. Ve městě je zvyklostí, že péči o takováto 

zařízení zajišťují TS Hlučín a starají se o jejich provoz. 

 Přístup do území je zajištěn dopravním napojením na ul. Československé armády 

prostřednictvím dvou samostatných vjezdů. Plocha hromadného bydlení je řešena formou 

obytné zóny, která upřednostňuje funkci obytnou, což se pro účel využití území výtečně hodí. 

Místa, kde by mohlo hrozit vjetí vozidla do prostoru vymezeného pro pohyb pěších, jsou 

doplněna betonovými zábranami. Navržená šířka komunikačního prostoru obytné zóny je 

8,0m. Pro zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v obytné zóně, se na těchto zklidněných 

komunikacích navrhují zpomalovací opatření v podobě polštářů, retardérů, zálivů aj. Ve 

variantě A je zklidnění dopravy zajištěno formou ostrůvků s veřejnou zelení. Pro ještě větší 

bezpečnost osob jsem v dopravním prostoru navrhla plochy vyhrazené pouze pro pohyb 

chodců. 

 V severovýchodní části území je dle ÚP navržen objekt občanské vybavenosti. Jedná 

se o dvoupodlažní budovu, která nabízí služby wellness (sauna, masáže, Kneippův chodník, 

whirlpool, malý rekreační bazén), rehabilitační bazén, solárium, kadeřnictví, nehtové studio, 

zázemí pro administrativu objektu včetně zasedací místnosti a kavárnu v přízemí, která je 

stavebně členěná na kuřáckou a nekuřáckou část. Tento objekt je přístupný samostatným 

dopravním napojením na ulici Československé armády. Má vlastní parkoviště o kapacitě 30 

odstavných míst, které vyhoví potřebám provozu objektu a zároveň může posloužit 

návštěvníkům blízké Polikliniky, která má nedostatečný počet odstavných stání.   

 
Obr. č. 6: Urbanistické řešení - varianta A, [zdroj: vlastní archiv]. 
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4.2 Urbanistický návrh – varianta B 

 

Varianta B má totožné řešení objektu občanské vybavenosti jako varianta A. Liší se 

uspořádáním plochy pro bydlení, kde využívá smíšené formy zástavby. V území jsou ke 

dvěma stávajícím bytovým domům navrženy tři nové bytové domy a tři individuálně stojící 

rodinné domy. Rodinné domy jsou umístěny na pozemcích o rozloze 700 m2, 717 m2  

a 751 m2. Tyto stavební parcely jsou vhodně orientovány vůči světovým stranám, otevřeny 

k jihozápadu, pro zajištění dostatečného proslunění zahrady i objektu pro bydlení. Parkování 

u rodinných domů je zajištěno v rámci pozemku + jedno podélné stání pro návštěvy na 

komunikaci v docházkové vzdálenosti do 15,0 m od rodinného domu. Rozměr tohoto stání je 

2,0x5,5 m. Bytové domy mají stejnou orientaci vůči světovým stranám jako v předchozí 

variantě. Parkovací stání u bytových domů jsou navržena formou kolmého stání o rozměrech 

2,5x5,0 m; vyhrazená stání pro vozidla přepravující osobu s těžkým tělesným postižením o 

rozměrech 3,5 x 5,0 m. U bytového domu je zajištěn dostatečný počet parkovacích a 

odstavných stání pro trvalé obyvatele a případné návštěvy.  V blízkosti bytového domu, je 

vyhrazen prostor pro dva kontejnery na TKO, které jsou přístupné z prostoru parkoviště, a 

které jsou chráněny proti povětrnostním vlivům dřevěnou pergolou.  

 Ve variantě B je rovněž navrženo dětské hřiště a víceúčelové hřiště, které jsou 

umístěny západně od středu území. Tato hřiště, jsou stejně jako v předchozí variantě oplocena 

z důvodů hygieny a prevence proti vandalismu. Přístup k hřištím je zajištěn sítí chodníků o 

šířce 2,0 m, doplněných o odpočinková místa s lavičkami a odpadkovými koši.  

 

Obr. č. 7: Urbanistické řešení – varianta B, [zdroj: vlastní archiv]. 
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4.3 Výběr varianty pro detailní řešení 

 

V rámci detailního řešení jsem se rozhodla zpracovat variantu A, která nabízí možnost 

bydlení pro větší počet osob než varianta B, což je z hlediska využití území efektivnější 

řešení. Dalším důvodem této volby je skutečnost, že urbanistické řešení podle varianty A 

respektuje funkční členění ploch podle platného územního plánu, čili výstavbu ryze bytových 

domů.  
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5. Architektonické řešení navrhovaných objektů 

 

 

5.1 Objekt občanské vybavenosti 

 

V rámci řešeného území byla ÚPD vymezena plocha pro výstavbu občanské vybavenosti. Na 

základě rozpravy s vedoucím Odboru výstavby – Ing. Pavlem Křižákem, jsem se rozhodla 

navrhnout komplex s rekreačním bazénem a wellness. Při tomto návrhu mne napadla 

myšlenka rozšířit objekt o další služby, zejména o rehabilitační bazén. Takováto služba není 

v okolí města Hlučína zajištěna. Nejbližší rehabilitační bazén se nachází ve Fakultní 

nemocnici Ostravě – Porubě (10 km), rehabilitačním ústavu v Chuchelné (16 km) a 

rehabilitačním ústavu v Hrabyni (21 km). 

 Objekt občanské vybavenosti je navržen jako zděná dvoupodlažní budova s plochými 

střechami. Prostor bazénu je zastřešen lepenými dřevěnými vazníky se skleněnou výplní 

s izolačním dvojsklem.  

Samozřejmostí při návrhu bylo zajištění bezbariérového užívání stavby (u všech 

nabízených služeb) a návrh dostatečného množství parkovacích míst, včetně vyhrazených 

stání pro vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou, popř. stání pro osoby 

doprovázející dítě v kočárku. 

 

1.NP 

Přístup k objektu je zajištěn z ul. ČSA, popř. z parkoviště zřízeného před objektem. Vstup do 

objektu je řešen 0,020 m nad úrovní přilehlého terénu přilehlého terénu, převýšení ±0,000 je 

řešeno v rámci vnitřní dispozice přes dva stupně, popř. bezbariérovou rampou.  

 Za zádveřím se návštěvník dostává do prostoru, kde může dále pokračovat třemi 

směry. A to do prostoru kavárny, hygienických zařízení objektu nebo provozu wellness a 

rehabilitace. Pokud se rozhodne využít poslední možnost, ocitne se za posuvnými dveřmi 

v prostoru recepce – pokladny. Odtud vedou dvě spojovací chodby k jednotlivým službám, 

popř. schodiště a výtah do 2.NP. 

 Návštěvníci rehabilitace zamíří kratší chodbou k rehabilitačnímu bazénu a 

rehabilitační místnosti. Na konci chodby jsou dveře do šaten a hygienického zařízení náležící 

provozu rehabilitace. V prostoru šatny je vymezeno místo pro invalidní vozík pro čistý 

provoz. Šatna a hygienické zařízení jsou navrženy až pro 5 uživatelů současně. Po převléknutí 
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se, se návštěvník dostává pro prostoru, který je zakončen rehabilitačním bazénem se zvedacím 

zařízením. V místnosti se také nachází „floating tank“, který se dá využívat jak k rehabilitaci, 

tak pro relaxaci. Provoz rehabilitačního bazénu je navržen tak, že v průběhu pracovní doby, 

bude sloužit výhradně k účelům rehabilitace. Po skončení pracovní doby bude možno tento 

prostor pronajímat na určitou dobu pro účely floatingu, aquaaerobiku, cvičení ve vodě pro 

obézní mládež, plavání pro maminky s  batolaty, večerní plavání pro páry apod. 

V případě, že se návštěvník objektu rozhodne v prostoru recepce pokračovat delší 

chodbou, může využít služeb maséra, solárního studia nebo wellness, kde se přes hygienická 

zařízení dostane k bazénu. V této místnosti může využít bazén pro rekreační plavání, 

whirlpool, Kneippův chodník pro zlepšení prokrvení dolních končetin, saunu doplněnou o 

masážní místnost a ochlazovací bazének se zvýšeným okrajem pro snadnější přístup 

imobilních občanů. Samozřejmostí je rozmístění lehátek pro odpočinek podél stěn.  Celý 

prostor je pozorovatelný z pracoviště plavčíka – zdravotníka.  

 

2.NP 

Do druhého nadzemního podlaží je zajištěn přístup pomocí tříramenného schodiště, popř. 

výtahu o rozměrech kabiny 1100x1400 mm. V 2.NP je navrženo nehtové studio, kadeřnictví, 

zázemí pro administrativu včetně zasedací místnosti vybavené malou kuchyňkou, 

samozřejmostí jsou hygienická zařízení pro návštěvníky i zaměstnance. 

 

5.2 Objekty pro bydlení 

 

5.2.1 Typový bytový dům 

Architektonické řešení nově navrhovaných objektů vychází z podoby bytových domů již 

realizovaných v území. Při navrhování vnitřní dispozice a kategorií bytů jsem se nechala 

inspirovat podobným projektem, který byl realizován na území města. V tomto projektu byl 

největší zájem o byty kategorie 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1, výjimečně byty kategorie 1+kk, 1+1. 

Proto jsem navrhla bytový dům, který nabízí právě tyto kategorie bytů a snažila se tak zajistit 

vyšší úspěšnost projektu při jeho případné realizaci. 

 

1.NP 

Vstup do objektu je stejně jako u občanské vybavenosti řešen ve výšce 0,020 m nad 

upraveným terénem. V úrovni vstupu se nachází kolárna a kočárkárna, úklidová komora. 
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Převýšení ±0,000 je zajištěno schodišťovými stupni a bezbariérovou rampou obdobně jako u 

objektu občanské vybavenosti. Po překonání výškového rozdílu se ocitneme v prostorné hale, 

kde je vchod do prostoru s komorami náležící jednotlivým bytům. Dále jsou z haly přístupny 

dva přízemní byty.  

První byt v BD je upravitelný byt. Byt je kategorie 1+kk, je velmi prostorný a nabízí 

dostatečný manipulační prostor pro pohyb osoby na invalidním vozíku. Byt má vlastní 

zahrádku, přístupnou z obytné místnosti přes terasu, která má navrženu bezbariérovou rampu. 

Na zahradě je nutné vyztužit travní plochy plastovými rohožemi. Travní plochy jsou sice pro 

vozíčkáře překonatelné, avšak trávník pod koly vozíčku trpí a je potřeba jej vyztužit. Na této 

zahrádce je také navržen zvýšený záhon (úroveň 800 mm). Plocha zahrady je 79,2 m2. 

Druhý byt v přízemí je kategorie 2+kk. Tento byt má rovněž komoru v přízemí, terasu 

se zahradou o rozloze 51,2 m2. 

U zahrad přízemních bytů je potřeba zajistit bezpečnost a proto je navrženo oplocení 

výšky 2,1 m. V případě oplocení zahrádky pletivem, je nutné jej doplnit o neprůhlednou 

zábranu. 

 

2.NP, 3. NP, 4. NP  

V následujících podlažích jsou umístěny velmi prostorné byty kategorie 2+1 a 3+1. Tyto byty 

sice nemají vlastní zahrádky, ale mají velké balkóny o ploše 4,5 m2, rovněž mají v přízemí 

komory pro uložení předmětů dočasné potřeby, popř. potravin.V posledním nadzemním 

podlaží je skládací schodiště, kterým je zajištěn vstup na půdu, popř. střechu. Tyto prostory 

nejsou určeny k užívání nájemníkům či majitelům bytů. 

 

5.2.2 Typový rodinný dům 

Jako typový rodinný dům jsem vybrala produkt společnosti G-Servis s.r.o., a to RD Lyra. 

Jedná se o jeden z nejprodávanějších modelů RD. Lyra se vyznačuje malými rozměry 

(9,8x8,8 m), ale i přes to nabídne komfortní bydlení pro 4 člennou rodinu. Tento objekt je 

dodáván „na klíč“ ve standartním provedení (cena 2.642.000,- Kč), popř. „na klíč ve variantě 

A“, což je energeticko-ekonomický standard (cena 3.110.000,- Kč). Vzhledem k vývoji cen 

energií na našem trhu bych se přiklonila k provedení ve variantě A.  

RD Lyra je dispozičně členěn tak, aby byl zachován nerušený provoz denní a noční 

zóny. V 1.NP se nachází hygienické zařízení, kuchyň se spíží, obývací pokoj s jídelnou a 

krbem, pracovna (ložnice) a komora pod schodištěm. V 2.NP jsou umístěny 3 ložnice, 

hygienické zařízení a samostatné WC. 
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6. Detailní řešení varianty A 

 

 

6.1 Technická infrastruktura 

 

Všechny nově zřízené sítě technického vybavení budou odpovídat požadavkům a koncepcí 

dle ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dále pak návrhy musejí 

vycházet ze stanovisek dotčených správců sítí. Tato vyjádření jsou při řešení technické 

infrastruktury v řešeném území prioritní. Nejen že aplikují právní a prováděcí předpisy na 

daném území, ale navazují na znalosti místních poměrů. Při křížení a vedení sítí bude nutné 

dodržovat normou stanovený předpis a to včetně hloubky uložení. 

 

  V následujícím obrázku je znázorněno prostorové uspořádání sítí v komunikacích a 

přidruženém dopravním prostoru. 

 

 

Obr. č. 8: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [5]. 
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6.1.1 Zásobování vodou 

Území je zásobováno pitnou vodou z vodovodního řádu DN 160, PVC na ul. ČSA. Do území 

je zavedena větvená síť, DN 75x10,4; PVC. Vedení veřejného vodovodu je trasováno 

v přidruženém dopravním prostoru. Objekt občanské vybavenosti je napojen přípojkou DN 

50x6,9; PVC na řád v ul. ČSA.  

 V prostoru před objektem občanské vybavenosti je navržen nadzemní hydrant 

s přívodem DN 125; PVC, zásobován z vodovodní sítě DN 160 v ul. ČSA. 

 Veřejný vodovod končí vodoměrnou šachtou u každého objektu, která je zřízena pro 

potřebu budoucího napojení objektu.  

 

6.1.2 Odkanalizování území 

Na doporučení správce VaK Hlučín, s.r.o. budou navrhované objekty napojeny na kanalizační 

řád procházející středem řešeného území. Jedná se o vedení DN500, DN 600 a DN 1000 

z betonových trub.  

    V území je navržena dešťová kanalizace pro odvodnění střech a zpevněných ploch. 

Zbylé dešťové vody jsou řešeny zasakováním. Dešťová kanalizace je zaústěna do nedalekého 

recipientu (330,0 m), vedeného v otevřeném korytě. 

Kanalizace, ať už dešťová či splašková, bude napojena do připravené revizní šachty u objektu. 

 

6.1.3 Zásobování elektrickou energií 

Pro účely zásobování území elektrickou energií je v severní části lokality navržena nová 

kiosková trafostanice typu VN/NN, DTS 400 kVA obslužná z exteriéru. Ochranné pásmo 

tohoto zařízení je 1m.  

 Veškerá vedení NN v území budou řešena jako podzemní v přidruženém dopravním 

prostoru, v hl. uložení 0,5m. Při křížení s komunikací je nutná tato vedení opatřit chráničkou a 

dodržet minimální hloubku uložení, tj. 1m. 

 

6.1.4 Veřejné osvětlení 

Součástí výkresu č. 12 – Energetika a sdělovací sítě – varianta A – návrh, je i trasování 

veřejného osvětlení. Část vedení veřejného osvětlení je navrženo ve sdružené trase 

s podzemním vedením NN. Spínací skříň je součástí nově zřízené DTS. 
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6.1.5 Zásobování plynem 

Město Hlučín je plošně plynofikováno plynofikováno. Poskytovatelem média je RWE 

Energie, a.s. V území jsou navrženy rozvody STL plynovodu, který je napojen na řád v ulici 

ČSA, DN 110, PE. V návrhu je trasování navrženo v přidruženém dopravním prostoru 

v hloubce 0,8m. 

 Výpočet spotřeby plynu a návrh dimenze potrubí je uveden v příloze č. 9, trasování je 

zakresleno ve výkrese č. 12 - Energetika a sdělovací sítě – varianta A – návrh. 

 

6.1.6 Sdělovací sítě, internet 

Telekomunikační služby v řešeném území zajišťuje společnost Telefonica Czech Republic 

a.s. V území byl navržen rozvod sdělovacích kabelů, vedený v přidruženém dopravním 

prostoru. 

  Na území města působí několik poskytovatelů bezdrátového připojení k internetu, 

které je poskytováno na základě smlouvy s dodavatelem a tudíž je na uvážení nových 

obyvatel území zda tuto možnost připojení využít či nikoli.  

 

6.2 Dopravní infrastruktura 

 

Návrh dopravního řešení byl vypracován v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, TP 103 

Navrhování obytných a pěších zón, TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.  

Vyjma platné legislativy jsem se při návrhu dopravního řešení v lokalitě nechala 

inspirovat již realizovanými projekty. Jedná se zejména o obytné zóny na území města 

Hlučín. Výsledným návrhem dopravy se zabývá výkres č. 10, Dopravní řešení – varianta A.  

 

6.2.1 Silniční komunikace 

Přístup do obytné části řešeného území je zajištěn stávajícím a nově zřízeným vjezdem z ulice 

Československé armády. Objekt občanské vybavenosti má samostatný vjezd z téže ulice, 

který zajišťuje přístup na parkoviště a prostor pro zásobování objektu. 

Část území, určená k hromadnému bydlení, je navržena jako obytná zóna. Vjezdy do 

území jsou označeny značkami IP 26a „Obytná zóna“ a IP 26b „Konec obytné zóny“. Tyto 

vjezdy jsou doplněny o signální pás z kontrastní zámkové dlažby ve speciální hmatové 
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úpravě. Vjezd do obytné zóny v jižní části řešeného území je navržen v jedné výškové úrovni, 

s odsazením 10 m od úrovňového křížení s ul. ČSA. Severní vjezd do obytné zóny je řešen 

obdobně, avšak signální pás má podobu šikmé plochy a vyrovnává úroveň dopravního 

prostoru na úroveň komunikace pro pěší (převýšení 120 mm oproti vozovce). Za signálním 

pásem pak pokračuje jako místní komunikace kategorie D1. 

Na výjezdu z území v místě křížení s ulicí Československé armády (MO 9/50) bude 

umístěna dopravní značka P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“. V místě styku komunikací je třeba 

dodržet dostatečný rozhled pro odbočení dle ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na 

pozemních komunikacích. 

 

 

Obr. č. 9: Rozhledové trojúhelníky v místě křížení obytné ulice a místní obslužné komunikace, 

[TP 103].   

 

 

Obr. č. 10: Rozhledové trojúhelníky v místě křížení dvou obytných ulic v obytné zóně, [TP 

103].   

 

Šířka komunikačního prostoru se skládá z pobytového a dopravního prostoru a činí 8,0 

m. V území jsou navrženy prvky zklidňující dopravu. Jedná se o ostrůvky s veřejnou zelení, 

při zachování min. průjezdného prostoru 3,5 m. Křížení komunikací je řešeno formou 

úrovňové stykové křižovatky, s poloměrem vnitřního oblouku 4,0 m při křížení pod úhlem 
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90°. Navržený dopravní prostor vyhovuje pohybu vozidel skupiny 2 – vozidla pro svoz 

komunálního odpadu, max. délky 10,0 m.  

 

6.2.2 Komunikace pro pěší 

V ulici Československé armády vlivem napojení nových komunikací vznikla místa, kde 

dochází ke střetu pěší a silniční dopravy. Tato místa jsou řešena jako místa pro přecházení. 

V místě vstupu do vozovky je proveden snížený obrubník na úroveň +20 mm oproti výšce 

komunikace, opatřen varovným pásem s přesahem signálního pásu o 800 mm vytaženým až 

do převýšení 80 mm oproti vozovce. Signální pás je proveden v minimální délce 1500 mm, 

v přímé návaznosti na přirozenou vodící linii. Tento signální pás bude odsazen od varovného 

pásu o 300 mm. Místo pro přecházení je navrženo v poloměru menším než 12,0 m; proto je 

nutné jej doplnit ve směru chůze o vodící pás přechodu 2x3 proužky. 

 V obytné zóně je navržena síť chodníků o šířce 1,5 a 2,0 m, které propojují jednotlivé 

objekty mezi sebou. V blízkosti dětského hřiště jsou navržena místa pro odpočinek vhodně 

doplněná o městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše).  

 Ačkoli je v obytné zóně upřednostněn pohyb chodců před automobilovou dopravou, 

z důvodů zvýšení bezpečnosti provozu, jsou v komunikaci vymezeny vyhrazené prostory pro 

pohyb chodců. V místech, kde je pravděpodobnost vyjetí vozidla z dráhy do prostoru pro pěší 

jsou navrženy zábrany z betonových sloupků o rozměrech 150x150x850 mm. 

 

6.2.3 Skladby komunikací 

Pro návrh skladby vozovek a chodníků pro pěší bylo využito TP 170 – Navrhování vozovek 

pozemních komunikací.  

 

Komunikace v místě napojení na ul. ČSA a plochy parkoviště OV: 

D1 – N – 1 – V – P II: 

ABS II   40 mm    asfaltobeton tř. II 

     OKS I   60 mm    obalované kamenivo  

     MZK    150 mm   mechanicky zpevněné kamenivo 

     ŠD    150 mm   štěrkodrť 
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Komunikace v obytné zóně: 

D1 – D – 1 – IV – P II: 

DL     100 mm   dlažba 

     L      40 mm    ložná vrstva dlažby  

     KZC I   190 mm   kamenivo zpevněné cementem, kvalita třídy I 

     MZ    150 mm   mechanicky zpevněná zemina 

 

Plochy parkoviště: 

D2 –D – 1 – V – PII:  

DL    80 mm    dlažba  

      L      40 mm    ložná vrstva dlažby  

     ŠD    150 mm   štěrkodrť 

     ŠD    150 mm   štěrkodrť 

 

Komunikace pro pěší:  

D2 – D – 1 – CH – P II: 

DL    60 mm    dlažba  

      L      30 mm    ložná vrstva dlažby  

     ŠD    150 mm   štěrkodrť 

 

6.3 Nakládání s odpady 

 

Každý bytový dům má navržen vlastní prostor pro ukládání komunálního odpadu. Tyto 

prostory jsou umístěny v blízkosti BD tak, aby byly dobře dostupné z příjezdové cesty a jejich 

odvoz byl co nejjednodušší. Odvoz TKO ve městě zajišťuje společnost Marius Pedersen a.s., 

v intervalu 1x týdně. Odpad se vyváží na skládku komunálního odpadu mimo řešené území – 

SOMA Markvartovice.  

 

Podle statistických údajů této společnosti vyprodukuje průměrná čtyřčlenná rodina  

1 360 kg odpadu ročně, tedy cca 340 kg odpadu na osobu za rok. Ve variantě A je navrženo 

nové bydlení pro 116 osob, což znamená produkci 39 440 kg odpadu za rok.  
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Pro potřebu obyvatel jednoho bytového domu jsou navrženy dvě nádoby na odpad, o 

objemu 1 100 l, které by měli co do objemu vyhovět týdenní produkci odpadu i s ohledem na 

zvýšenou produkci odpadu v období Vánoc apod. 

 

6.4 Veřejná zeleň 

 

Plochy zeleně zastávají v městských sídlech velmi důležitou roli. Utvářejí prostor, ve kterém 

pracujeme, bydlíme, aktivně i pasivně odpočíváme. Existence zeleně v městských sídlech má 

blahodárný vliv na lidskou psychiku a zároveň funguje jako „vzduchový filtr“ prostředí. 

V posledních letech je návrh veřejné zeleně poměrně často opomíjen, možná i pro vysoké 

náklady na pravidelnou údržbu zeleně. Proto jsem v rámci své diplomové práce provedla 

probírku stávající zeleně, z nichž většina byla určena ke skácení a to z důvodů růstu mimo 

osu, nerovnoměrného větvení koruny, rozdvojení popř. výškově významně převyšovaly 

okolní zástavbu. V souvislosti s detailním řešením varianty A, byl vypracován výkres návrhu 

veřejné zeleně, který má druhově bohaté zastoupení jehličnatých stromů a keřů; listnatých 

stromů a keřů (viz. příloha č.13). 
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7. Ekonomický propočet 

 

 

 Ceny tohoto orientačního propočtu jsou uváděny bez DPH a informace o nich jsou 

získány z webových portálů www.uur.cz a www.stavebnistandardy.cz. Cena typového 

bytového domu „na klíč“ je převzata z webových stránek prodejce projektu, www.euroline.cz.  

 

 Náklady na výstavbu BD:   4 x 9 295 969,- Kč     37 183 876,- Kč 

 

Pořizovací náklady na objekt občanské vybavenosti jsou stanoveny na základě ceny za 

m3 obestavěného prostoru pro objekt 801. Budovy občanské výstavby, technologie zděná 

z cihel, tvárnic neb bloků, tj. 5946 ,- Kč/ m3. Obdobným způsobem je stanovena cena za altán, 

815. Objekty pozemní zvláštní – konstrukčně materiálová charakteristika: svislá nosná 

konstrukce ze dřeva či na dřevní bázi. 

 

OV:   počet m3 · cena za m3 =  7 935,62 x 5 946,-Kč  = 47 185 197,- Kč 

   Altán:  počet m3 · cena za m3 =  79,2 x 9 752,-Kč  = 772 359,- Kč 
 

Převážnou část území tvoří pozemky v soukromém vlastnictví a bude nutné je pro 

záměr realizace vykoupit. Jedná se o nekvalitní zemědělskou půdu. Odhadovaná výkupní cena 

pozemku je 100,- Kč/m2. Tato částka byla stanovena na základě průzkumu místního trhu, 

porovnáním s prodávanými pozemky shodného typu. 

 

Náklady na výkup pozemků ZPF:  20 207 m2 x 100,- Kč  2 020 700,- Kč 

 

   V řešeném území se nachází pozemky v majetku města Hlučín, pozemkového fondu 

ČR a společnosti RPG byty, s.r.o. Tyto pozemky jsou uvažovány jako vhodné k realizaci 

záměru bez potřeby vykoupení. 

 

Avšak pro realizaci návrhu bude nutné vykoupit 7 ze stávajících 11 hromadných garáží 

od soukromých osob a tyto následně zbourat. Předpokládaná cena těchto nákladů je 

1 800 000,- Kč. 
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Tab. č. 4: Náklady na komunikace. 

 

Tab. č. 5: Náklady technickou infrastrukturu. 

 

Tab č. 6: Náklady na veřejnou zeleň. 

Položka MJ Počet MJ Kč / MJ Cena bez DPH (Kč)

Vozovka netuhá D1-N-1-V-PII m2 609,4 1 183,00 Kč         720 920,20 Kč       

Vozovka dlážděná D2-D-1-IV-PII m2 2820 1 341,00 Kč         3 781 620,00 Kč    

Vozovka dlážděná D2-D-1-V-PII m2 1367 1 055,00 Kč         1 442 185,00 Kč    

Chodník D2-D-1-CH-PII m2 912,6 896,00 Kč            817 689,60 Kč       

6 762 414,80 Kč    Cena celkem

Položka MJ Počet MJ Kč / MJ Cena bez DPH (Kč)

Vodovod m 332 3 862,00 Kč         1 282 184,00 Kč    

Kanalizace splašková DN 300 m 90 9 550,00 Kč         859 500,00 Kč       

Kanalizace dešťová DN 200 m 844 8 900,00 Kč         7 511 600,00 Kč    

Elektro m 575 621,00 Kč            357 075,00 Kč       

Veřejné osvětlení m 959 31 660,00 Kč       30 361 940,00 Kč  

Trafostanice ks 1 950 000,00 Kč     950 000,00 Kč       

Sdělovací kabely m 336 165,00 Kč            55 440,00 Kč         

Plynovod m 304 2 234,00 Kč         679 136,00 Kč       

42 056 875,00 Kč  Cena celkem

Položka MJ Počet MJ Kč / MJ Cena bez DPH (Kč)

Kácení nevhodných stromů ks 55 879,00 Kč            48 345,00 Kč         

Odstranění pařezu ks 55 951,00 Kč            52 305,00 Kč         

Výsadba stromu s balem ks 70 2 760,00 Kč         193 200,00 Kč       

Javor mléč ks 5 2 500,00 Kč         12 500,00 Kč         

Katalpa trubačovitá ks 11 3 083,00 Kč         33 913,00 Kč         

Jasan ztepilý ks 1 3 083,00 Kč         3 083,00 Kč           

Višeň pilovitá ks 7 2 083,00 Kč         14 581,00 Kč         

Dub letní ks 4 2 500,00 Kč         10 000,00 Kč         

Jírovec maďal ks 15 3 083,00 Kč         46 245,00 Kč         

Smrk ztepilý ks 11 1 667,00 Kč         18 337,00 Kč         

Smrk Pančičův ks 8 1 225,00 Kč         9 800,00 Kč           

Borovice černá ks 8 625,00 Kč            5 000,00 Kč           

Zerav západní ks 4 625,00 Kč            2 500,00 Kč           

Svída krvavá ks 8 25,00 Kč              200,00 Kč              

Dřišťál otawský ks 2 25,00 Kč              50,00 Kč                

Ptačí zob obecný ks 18 25,00 Kč              450,00 Kč              

Brslen Fortuneiův ks 2 25,00 Kč              50,00 Kč                

Šeřík obecný ks 10 210,00 Kč            2 100,00 Kč           

Založení parkového trávníku m2 13720 27,00 Kč              370 440,00 Kč       

823 099,00 Kč       Cena celkem
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Tab. č. 7: Náklady na městský mobiliář, vybavení dětského a víceúčelové hřiště. 

 

Tab. č. 8: Celkové náklady. 

Na základě orientačního ekonomického propočtu byla stanovena předběžná výše investice na 

141 000 000,- Kč bez DPH. 

 

 

 

 

Položka MJ Počet MJ Kč / MJ Cena bez DPH (Kč)

Lavička Lambda 7 ks 22 11 300,00 Kč       248 600,00 Kč       

Odpadkový ocelový koš Basic ks 6 3 500,00 Kč         21 000,00 Kč         

Kontejner na odpad ks 10 6 990,00 Kč         69 900,00 Kč         

Betonový sloupek 4CITY ks 15 1 766,00 Kč         26 490,00 Kč         

Stojn na kolo 4CITY ks 1 2 792,00 Kč         2 792,00 Kč           

Povrch dětského hřiště m2 125,6 2 000,00 Kč         251 200,00 Kč       

Integrační souprava Janek ks 1 360 300,00 Kč     360 300,00 Kč       

Lokomotiva s tunelem ks 1 101 400,00 Kč     101 400,00 Kč       

Vagónek uzavřený ks 1 79 100,00 Kč       79 100,00 Kč         

Houpačka vážka s opěradlem ks 1 16 500,00 Kč       16 500,00 Kč         

Houpadlo na pružině - koník ks 1 10 600,00 Kč       10 600,00 Kč         

Houpadlo na pružině - skútr ks 1 10 600,00 Kč       10 600,00 Kč         

Integrační betonové pískoviště ks 1 24 800,00 Kč       24 800,00 Kč         

Kolotoč Tornádo 140cm ks 1 34 900,00 Kč       34 900,00 Kč         

Lanová pyramida mini 2,5m ks 1 58 900,00 Kč       58 900,00 Kč         

Provozní řád na ocelové noze ks 2 4 200,00 Kč         8 400,00 Kč           

Víceúčelové hřiště Linhart ks 1 1 000 000,00 Kč  1 000 000,00 Kč    

2 325 482,00 Kč    Cena celkem

Položka Cena bez DPH (Kč)

Výkup pozemků ZPF 2 020 700,00 Kč         

Výkup garáží, demolice 1 800 000,00 Kč         

Náklady na pozemní stavby 85 141 432,00 Kč       

Náklady na komunikace 6 762 414,80 Kč         

Náklady na technickou infrastrukturu 42 056 875,00 Kč       

Náklady na veřejnou zeleň 823 099,00 Kč            

Náklady na měst. mobiliář, DH a víceúčelové hřiště 2 325 482,00 Kč         

Cena celkem 140 930 002,80 Kč      
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8. Závěr 

 
 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit vhodné urbanisticko – architektonické řešení 

lokality „Jelenice“ ve městě Hlučíně, formou územní studie. Tato studie je vypracována ve 

dvou variantách. Varianta A využívá území formou zástavby bytových domů a objektu 

občanské vybavenosti. Varianta B využívá území formou smíšené zástavby bytových a 

rodinných domů, společně s objektem občanské vybavenosti, který je shodný pro obě 

varianty. Obě varianty jsou řešeny jako obytná zóna, je zde navrženo dětské hřiště a 

víceúčelové hřiště pro volejbal, nohejbal, basketbal, tenis a neparametrovou malou kopanou.  

 

   V rámci vypracování diplomové práce byl zajištěn současný stav řešeného území, 

limity v území, vazba na územní plán, regulativy pro výstavbu aj. Ve fázi rozboru současného 

stavu území bylo nutné opatřit podklady pro vypracování územní studie (ÚP, katastrální mapa 

území, výškopis, polohopis, fotodokumentace, vyjádření správců sítí, vyjádření drážního 

úřadu, konzultace s pracovníky MěÚ Hlučín – odbor výstavby). Dále byly zjištěny tyto 

skutečnosti: geologické podmínky, klimatické podmínky, radonové riziko, informace o 

pozemcích ZPF – bonita půdy a její ochrana. 

 

Na základě získaných informací a podkladů bylo navrženo několik variant 

urbanistického řešení, z nichž dvě byla vybrána pro diplomovou práci. Při respektování 

platného územního plánu, který stanovuje řešit zvolené území jako plochy hromadné 

výstavby a občanské vybavenosti, jsem se rozhodla detailně řešit variantu A. V rámci 

občanské vybavenosti, po konzultaci s Ing. Křižákem – vedoucím Odboru výstavby, jsem 

navrhla objekt wellness s malý rekreační bazénem, rehabilitačním bazénem, soláriem, 

masážemi, kadeřnictvím, nehtovým studiem a kavárnou.  

 

Bytové domy jsou navrženy v podobném architektonickém duchu jako stávající 

bytové domy v řešeném území. Součástí bytového domu je vlastní parkoviště a prostor pro 

ukládání TKO. Orientace hlavního vstupu k severovýchodu zajištuje proslunění obytných 

místností jednotlivých bytů na jihozápadní straně objektu.  
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V řešeném území byla navržena technická infrastruktura a napojení na stávající sítě 

v okolí lokality. Dopravní napojení území je řešeno do ulice Československé armády. Objekt 

OV je napojen samostatným vjezdem. Součástí detailního řešení byl návrh veřejné zeleně a 

odpočinkových míst.  

 

Z pohledu městské správy se jedná pouze o investici na přípravu území pro zastavění, 

tedy pořízení dopravní a technické infrastruktury, popř. výstavbu hřišť a osázení zelení. 

Financování výstavby objektů pro bydlení a občanské vybavenosti je nad rámec možností 

rozpočtu města Hlučín, proto připadá v úvahu výstavba těchto objektů prostřednictvím 

developerské společnosti či soukromé osoby. 
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