
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

Územní studie rozvojové plochy ,,Janová” 

The urban study of development erea ,,Janova” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                                        Barbora Látalová 

Vedoucí bakalářské práce:                                              Ing. Marek Teichmann 

 

Ostrava 2015 



 

 
 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

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

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

V Ostravě dne        ……………………..                                         ......……...…………………                                                

               Podpis studenta 



 

 

Prohlašuji: 

 

-byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, 

v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo. 

-beru na vědomí, že Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) 

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

-Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO.  

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

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

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

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

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy  

 (až do jejich skutečné výše). 

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

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o   

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě ……………………… 



 

 

Anotace bakalářské práce 

 

Barbora Látalová, Územní studie rozvojové plochy ,,Janová’’:. 

Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební, VŠB – TU Ostrava  2015. 44 stran 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout zástavbu rodinnými domy v rozvojové zóně v Ostravě, 

městském obvodě Polanka nad Odrou. Lokalita se nachází mezi ulicemi Ostravská, Janovská 

a Mezi Lány. 

Uzemní studie je zpracovaná s ohledem na urbanistické a technické podmínky v souladu s 

územním plánem města Ostravy a využitím plochy pro individuální bydlení. 

Návrh obsahuje dvě varianty, z nichž je vybrána nejvhodnější, která je podrobněji 

rozpracovaná. Součástí studie je urbanistické řešení s důrazem na vhodnou formu a orientaci 

navržených domů. Řešení zahrnuje také návrh technické a dopravní infrastruktury, vizualizaci 

a vyhodnocení finančních nákladů. 

 

Klíčová slova: územní studie, urbanismus, rodinný dům, dopravní infrastruktura, technická 

infrastruktura,  

 

The annotation of the bachelor thesis 

 

The aim of the Bachelor thesis is the designs by family houses in a development zone in 

municipal district Polanka nad Odrou. The area is located between the streets Ostravská, 

Janovská a Mezi Lány. 

Tehe urban study is processed with regard to planning and technical conditions in accordance 

with the master plan of the city of Ostrava and the using desktop for individual housing. 

The proposal contains two variants of witch the best is furter elaborated in more detail. Part of 

the study is urban solutions with an emphasis on proper form and orientation of the proposed 

houses. The solution includes design of technical and transportation infrastructure, 

visualization and assessment of the financial costs. 

 

Key words: The urban study, urbanism, family house, transportation infrastructure, technical 

infrastructure 

 



 

 

Seznam zkratek 

 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČSN  česká státní norma 

DN  jmenovitá světlost 

NN   nízké napětí 

NP   nadzemní podlaží 

RD  rodinný dům 

VTL  vysokotlaký plynovod 

VO  veřejné osvětlení 

ha  hektar 

Sb.  Sbírky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................. 10 

2 Rekapitulace teoretických východisek ............................................................................. 11 

2.1 Území......................................................................................................................... 11 

2.2 Územní plánování ...................................................................................................... 11 

2.3 Územní studie ............................................................................................................ 12 

2.4 Urbanismus ................................................................................................................ 12 

2.5 Funkční využití ploch ................................................................................................ 13 

2.6 Rodinný dům ............................................................................................................. 14 

2.7 Zóna 30 ...................................................................................................................... 15 

2.8 Limity technické infrastruktury ................................................................................. 15 

3 Charakteristika řešeného území ....................................................................................... 16 

3.1 Historie obce .............................................................................................................. 16 

3.2 Charakteristika obce .................................................................................................. 18 

3.2.1 Základní údaje .................................................................................................... 18 

3.2.2 Občanská vybavenost ......................................................................................... 19 

3.2.3 Klimatické podmínky ......................................................................................... 20 

3.2.4 Životní prostředí ................................................................................................. 20 

3.2.5 Památky a kulturní vyžití ................................................................................... 20 

3.3 Dopravní infrastruktura ............................................................................................. 21 

3.3.1 Silniční doprava .................................................................................................. 21 

3.3.2 Statická doprava ................................................................................................. 21 

3.3.3 Železniční doprava ............................................................................................. 22 

3.3.4 Městská hromadná doprava ................................................................................ 22 

3.3.5 Cyklistická doprava ............................................................................................ 22 

3.3.6 Pěší doprava ....................................................................................................... 22 

3.4 Technická infrastruktura ............................................................................................ 23 

3.4.1 Zásobování vodou .............................................................................................. 23 

3.4.2 Kanalizace .......................................................................................................... 23 

3.4.3 Zásobování elektrickou energii .......................................................................... 23 

3.4.4 Zásobování plynem ............................................................................................ 24 



 

 

3.4.5 Spoje a spojová zařízení ..................................................................................... 24 

4 Urbanistické řešení území ................................................................................................ 25 

4.1 Cíle řešení .................................................................................................................. 25 

4.2 Mapové podklady ...................................................................................................... 25 

4.3 Poloha a stávající využití území ................................................................................ 25 

4.4 Vlastnictví pozemků .................................................................................................. 26 

4.5 Limity v řešeném území ............................................................................................ 26 

4.6 Varianta A .................................................................................................................. 26 

4.7 Varianta B .................................................................................................................. 27 

4.8 Výběr varianty ........................................................................................................... 28 

4.9 Řešení zvolené varianty ............................................................................................. 28 

4.9.1 Parcelace území .................................................................................................. 28 

4.9.2 Dopravní řešení .................................................................................................. 29 

4.9.3 Technická infrastruktura .................................................................................... 30 

4.9.4 Veřejná zeleň ...................................................................................................... 33 

4.9.5 Veřejné a odpočinkové plochy ........................................................................... 33 

4.9.6 Mobiliář .............................................................................................................. 34 

5 Orientační propočet nákladů ............................................................................................ 35 

6 Závěr ................................................................................................................................. 38 

7 Seznam použitých informačních zdrojů ........................................................................... 39 

8 Seznam tabulek ................................................................................................................ 41 

9 Seznam obrázků ............................................................................................................... 42 

10 Seznam příloh ................................................................................................................... 43 

11 Seznam výkresové části ................................................................................................... 44 

 

 

 

 



10 

 

1 Úvod  

 

 Předmětem bakalářské práce je návrh rozvojové zóny v Ostravě, městské části Polanka 

nad Odrou mezi ulicemi Ostravská, Janovská a Mezi Lány. Územní studie bude zpracována 

především s důrazem na vhodnou formu a orientaci navržených domů, urbanistických a 

technických podmínek v lokalitě pro naplnění územního plánu města Ostravy 

 

  Návrh využití území pro novou výstavbu bude zpracován variantní formou, přičemž 

z navržených variant bude vybrána jedna a ta bude podrobně zpracována včetně návrhů 

technické a dopravní infrastruktury, dále návrh veřejného prostranství, které zahrnuje 

klidovou zónu s dětským hřištěm a zelení. Urbanistická studie poskytne komplexní rozvržení  

území. Posledním bodem práce bude ekonomické zhodnocení vybrané varianty. 

 

Lokalita má rozlohu 3,36 ha. Jedná se o zastavitelné plochy vymezené novým 

územním plánem města Ostravy, kde podmínkou pro další rozhodování v území je prověření 

územní studií. Jedná se o plochy pro bydlení, které jsou dosud využívané jako zemědělská 

orná půda.  

 

Výchozími materiály pro návrh územní studie je územní plán města Ostravy, odborná 

literatura, normy a vyhlášky, mapové podklady, vyjádření správců sítí a fotodokumentace. 
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2 Rekapitulace teoretických východisek 

2.1 Území 

 

Je část povrchu země, účelové vymezená. Zahrnuje prostor pod povrchem vymezeného 

území i nad nim. Pod povrchem se v územním plánování řeší tzv. podzemní urbanismus, 

podzemní inženýrská vedení, nad povrchem nadzemní inženýrská vedení. Pojem ,,území” 

v územním plánování především vymezuje rozsah zájmového prostoru určitého územního 

plánu. Rozlišujeme tyto velikosti území (dle typu zpracované ÚPD ) : 

- ČR 

- Kraje 

- Obce  

- Části obce, sídla , [1] 

 

2.2  Územní plánování 

 

Činnost územní plánování upravuje Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon a  

Vyhláška č. 501/2006 Sb. – O obecných požadavcích na vyžití území. 

 

Hlavním úkolem územního plánování je soustavně a komplexně řešit funkční využití 

území, stanovit zásady jeho organizace a vytvářet udržitelný rozvoj v daném území. Cílem 

územního plánování je optimální využití území podle ekologických, kulturních, 

stavebnětechnických a ekonomických kritérii, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí 

a ochranu jeho hlavních složek – vody, půdy a ovzduší. [1] 

 

Nástroje územního plánování 

 

Nástroje územního plánování tvoří územně plánovací podklady, politika územního 

rozvoje, územně plánovací dokumentaci 
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Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a 

vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v 

území. Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Jsou zpracovány ve formě uceleného 

souboru informací o daném území. [3] 

 

Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci 

úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, 

zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro 

naplňování těchto úkolů. S ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad 

územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními 

správními úřady a záměry na změny v území republikového významu a stanoví úkoly 

zajišťující tuto koordinaci. [3] 

 

Politiku územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro celé území 

republiky a schvaluje ji vláda. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a 

vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v 

území. [3] 

 

2.3 Územní studie 

 

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, 

případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné 

infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat 

nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [3] 

 

2.4  Urbanismus 

 

Cílem urbanismu je utvářet a rozvíjet města a vesnice jako funkční a vyvážené celky. 

Využívá se při návrhu řešení rozvoje zástavby sídel a krajiny s důrazem na tvorbu životního 

prostředí. Tento obor lidské činnosti vychází velkou měrou z architektury, řeší nejen 

problémy technické, ale i výtvarné a estetické. [1] 
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2.5 Funkční využití ploch 

 

Plochy bydlení  

 

se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním 

prostředí, umožňující nerušný a bezpečný pobyt, k rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnosti 

veřejného prostranství a občanského vybavení. Zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, 

pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, a 

pozemky veřejných prostranství. [4] 

 

Plochy veřejných prostranství  

 

se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené 

umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro 

jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Zahrnují z pravidla stávající a 

navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení. [4] 

 

Plochy technické infrastruktury 

 

zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, 

staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních 

vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné 

komunikační sítě a produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související 

dopravní infrastruktury. [4] 

 

Plochy dopravní infrastruktury  

 

Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení 

pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Zpravidla se člení 

na: plochy silniční, drážní, letecké a vodní dopravy. [4] 
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Vybrané požadavky na umístění staveb 

 

Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, že aby bylo možné jejich napojení na sítě 

technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 

umožňovala mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky. 

Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem 

připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého 

provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Stavby se umisťují tak, aby stavba a ani její 

část nepřesahovala na sousední pozemek. [4] 

 

2.6 Rodinný dům 

 

Definice rodinného domu 

 

Za rodinný dům se považuje stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný 

dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a 

podkroví. [4] 

 

Výhody a nevýhody rodinných domů 

 

Výhody:   -individuální charakter bydlení  

-přímé napojení na přírodu 

-vlastní orientace (dispozice) rodinného domu 

-objemová rozmanitost 

 

Nevýhody:   -docházková vzdálenost 

-velké finanční náklady na údržbu 
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Odstupné vzdálenosti rodinných domů 

 

- Vzdálenost mezi samostatně stojícím RD 7 m, (individuální rekreace 10 m) 

- Vzdálenost od hranic pozemku min 2 m 

- Ve zvláště stísněných podmínkách může být vzdálenost mezi RD 4 m. 

- Vzdálenost průčelí s okny obytných místností min. 3 m od kraje komunikace. [4] 

 

2.7 Zóna 30 

 

¸¸Zóna tempo 30´´ je tvořena zklidněnými komunikacemi a klasickým šířkovým 

uspořádáním je rozdělena na hlavní dopravní prostor (jízdní pruhy, chodníky, zelené pásy 

atd.). Hlavním důvodem navrhování zóny tempo 30 je podstatné zvýšení bezpečnosti chodců, 

především dětí, plošné zlepšení podmínek cyklistické dopravy, jednoduché a snadné 

přecházení, redukce dopravních ploch ve prospěch zeleně. Nezvyšuje ale na rozdíl od pěší 

nebo obytné zóny pobytovou funkci zklidněné komunikace. [9] 

 

2.8 Limity technické infrastruktury 

 

Ochranná pásma 

 

Vodovod:   do DN 500 mm…1,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

               nad DN 500 mm…2,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

 

Kanalizace:   do DN 500 mm ..1,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

                 Nad DN 500 mm…2,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

 

Plynovod STL    v zastavěném území 1 m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

 

El. Vedení    nadzemní vedení NN 7 m od krajního vodiče na obě strany 

                  Podzemní vedení do 110 kV 1 m od krajního vodiče na obě strany 

    [7] 
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3 Charakteristika řešeného území 

 

3.1 Historie obce 

 

Nejstarší dochovanou písemnou zmínkou o Polance je zápis v zemských deskách 

knížectví opavského z r. 1424, kterou Jan Kravař z Jičína zajistil své manželce Anežce, dceři 

opavského knížete Přemka. Sídlem majitelů polanského panství byla tvrz, prvně písemně 

doložena v r. 1586. 

 

Na počátku 17. století došlo k rozdělení obce na dvě části. Horní Polanku vlastnil 

Zikmund Porubský a Dolní Polanku Anna Porubská. Dolní Polanka byla od roku 1698 

natrvalo připojena ke klimkovickému panství hrabat Wilczků. Horní Polanka přešla v r. 1639 

do vlastnictví Jana Kryštofa Vaneckého z Jemničky, který nechal přestavět tvrz na barokní 

zámek s kaplí sv. Michaela archanděla. Na počátku 18. stol. získali Horní Polanku 

Monnichové, kteří založili osady Václavovice, Fonovice a Janová. 

 

V této době vznikl na moennichovském polanském panství první nám známý spolek, a 

to Bratrstvo sv. Michaela archanděla při zámecké kapli, povolený bulou papeže Benedikta 

VIII. z r. 1729. 

 

 

Obr.1  Znak obce Polanka nad Odrou 

 

 

Obce Horní Polanka a Dolní Polanka se v r. 1850 spojily v jednu politickou obec 

Polanka, jejíž součástí byly také osady Janová, Václavovice, Fonovice a Přemyšov.  

 

Janová, Václavovice a Fonovice byly založeny v době 1740 - 1780. Založil je 

německý šlechtic Johann Wenzel von Moennich, který měl vedle Polanky svá panství. V 
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českém překladu to je Jan Václav z Moennichů. Osady byly pojmenovány podle křestních 

jmen šlechtice a to Janová ze jména Jan, Václavovice ze jména Václav a Fonovice podle 

německé šlechtické předložky "von" (čti fon) = "z", která byla mylně považována za křestní 

jméno. 

 

Tvář obce se postupně měnila. Její novou dominantou se vedle zámku, který byl ještě 

v r. 1895 zcela restaurován, stal římskokatolický kostel sv. Anny vysvěcený v r. 1900.  

 

Po I. světové válce se široce rozvinul spolkový život a zlepšovala se vybavenost obce 

(telefon, telegraf, elektrifikace části obce v r. 1926). 

 

V roce 1935 byl čestným občanem Polanky nad Odrou jmenován T. G. Masaryk. 

V obci do té doby převažovala hlavně zemědělská činnost, zaměstnanost se však na počátku 

20. stol. začala postupně měnit vlivem industrializace sousedního Svinova, Mariánských Hor 

a dalších obcí ostravské aglomerace. Po osvobození obce 30.4.1945 obnovila většina 

předválečných spolků opět svou činnost. 

 

V období od konce války do současnosti se realizovaly v obci mnohé akce sledující 

zlepšení životního prostředí a občanské vybavenosti. Byly opraveny a rozšířeny komunikace, 

zaveden místní rozhlas, rekonstruováno veřejné osvětlení, postaveny nová škola a dvě 

mateřské školy, vyhudováno širokoúhlé kino a sportovní areál v nové škole, zřízen hřbitov s 

urnovým hájem atd.                                    [10] 
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3.2 Charakteristika obce 

 

3.2.1 Základní údaje 

 

Polanka nad Odrou je jedním z třiadvaceti samostatných obvodů města Ostravy 

v Moravskoslezském kraji. Okolo Polanky nad Odrou se nachází městské obvody Svinov, 

Poruba, Stará Bělá, Proskovice. Svou rozlohou 17,3 km2 patří k největším obvodům a má 

dnes přes 4.945 obyvatel ( k 1.10.2014 ).  

 

Obr. 2 Poloha městské části Polanka nad Odrou v rámci Ostravy 

 

 

Obvodem protéká řeka Odra, podle níž byla odvozena část názvu. Součástí obvodu je i 

Národní přírodní rezervace Polanská niva, jejíž část je také začleněna do Chráněné krajinné 

oblasti Poodří.  
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Obr. 3 Řešené území 

 

3.2.2 Občanská vybavenost 

 

Občanská vybavenost obce je zastoupena ve formě: 

- Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou 

- Základní škola Heleny Salichové 

- Základní umělecká škola 

- Mateřská škola Ostrava –Polanka nad Odrou 

- Sportovní hala 

- Areál pro kulturu a sport –Dělnický dům 

Mezi další občanskou vybavenost patří potraviny, pošta, restaurace a zdravotního středisko. 

Doplňující služby zajišťují přilehlé městské části. 
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3.2.3 Klimatické podmínky 

 

Podle klimatické mapy se oblast Polanka nad Odrou nachází v klimatické oblasti MT  

10, tato oblast se vyznačuje mírně teplým podnebím. Průměrná lednová teplota je -4 ºC, 

průměrná červencová teplota je 17-18 ºC. Srážkový úhrn v zimním období je 250- 300 mm, 

ve vegetačním období je hodnota srážek 400 – 450 mm. [15] 

 

Oblast se nachází v blízkosti ostravské aglomerace, jenž se vyznačuje dlouhodobě 

zhoršenou kvalitou ovzduší, ta je zapříčiněna zejména poměrně vysokou hustotou osídlení 

v kombinaci s vysokou koncentrací průmyslu a rostoucí automobilovou dopravou.            [11] 

 

3.2.4 Životní prostředí 

 

Vzhledem k vysoké koncentraci těžkého průmyslu má město dlouhodobě značně  

znečištěné životní prostředí, zvláště ovzduší. Ve znečištění rakovinotvorným benzopyrenem 

patří podle měření Českého hydrometeorologického ústavu k nejzamořenějším oblastem 

České republiky. Také koncentrace prachových částic jsou v ostravském ovzduší nejvyšší v 

zemi. V roce 2005 překračovalo znečištění prachem přípustný denní limit po 160 dní roku.    

              [11] 

3.2.5 Památky a kulturní vyžití 

 

Mezi dochované památky patří Smírčí kříž (asi ze 16. stol.) nacházející se u polní 

cesty vedoucí od Klimkovic ve směru na kostel ve Staré Bělé. Tato cesta se nazývá Mozgal 

asi proto, že roku 1805 upomínají tažení ruských vojsk za napoleonských válek. Podle místní 

kroniky měly být kříže 3, ale zachoval se jen jeden, tyto kříže měly označovat hromadné 

hroby zemřelých ruských vojáků a barokní socha Jana Nepomuckého z roku 1747. Obě jsou 

evidovanými kulturními památkami. Dominantou Polanky je katolický kostel sv. Anny z roku 

1893 postavený v novogotickém slohu s figurálními mozaikovými barevnými okny a reliéfní 

Křížovou cestou. K významnějším objektům patří dále obecní kaple (1829), obecní dům 

(1873) - původně škola, nyní sídlo místního úřadu a pošty, Frankova kaple (1877) - nyní 

smuteční obřadní síň, fara (1898), stará škola (1905), Dělnický dům (1930), Husův sbor 

(1933) se zvonkem z původní zámecké kaple z roku 1733, nová základní škola (1952) s 
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pamětní deskou Heleny Salichové a jiné. Zajímavostí jsou i dva kusy bludného žulového 

balvanu, vytěžené v místní bývalé pískovně. Byly použity jako součást pomníků před 

obecním domem a na místním hřbitově. 

 

Kulturní vyžití v Polance nalezneme v podobě kina, knihovny, sportovního areálu a 

sboru dobrovolných hasičů. Ke tradičním kulturním akcím v Ostravě patří Colours of Ostrava, 

Janáčkův máj, Folklór bez hranic a mnoho dalších. [12] 

 

3.3 Dopravní infrastruktura 

 

Obec je na okolí napojena dálnicí D1 ,silnicí III. třídy, železniční tratí, dále se zde 

nachází velké množství cyklostezek ,nespočet stezek pro pěší a turistických tras. 

 

3.3.1 Silniční doprava 

 

Přes Polanku nad Odrou vede silnice II/478 je významnou spojnicí silnic I. třídy 

spojující východ a západ Ostravy. Začíná odpojením ze silnice I/47 v Klimkovicích a v 

Ostravě – Hrabové kříží silnici I/56. Na území města Ostravy plní silnice II/478 funkci  

sběrné místní komunikace s vysokou intenzitou dopravy. Lokalita Janová leží na komunikaci 

III.třídy, č. 4782, která je spojnicí Václavovice – Svinov.  Dálnice D1, která leží jižně od 

řešené lokality, spojuje tři největší města ČR, a sice Prahu, Brno, Ostravu. 

 

3.3.2 Statická doprava 

 

Statická doprava je v obci řešena pomocí odstavných a parkovacích ploch pro osobní 

automobily, většinou poblíž objektů občanské vybavenosti. Parkování v zónách bydlení je 

řešené převážně na soukromých pozemcích ve vjezdech, garážích, případně přímo na 

pozemních místních komunikacích.  

  

Největším problémem je parkování v zónách bydlení, kde je velmi časté parkování na 

komunikacích, což velmi zhoršuje výhledové poměry. 
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3.3.3 Železniční doprava 

 

Osobní železniční dopravu v obci zajišťuje společnost České dráhy, a.s. Přes Polanku 

nad Odrou vede železniční trať č. 270 vedoucí z Prahy do Bohumína. V obci se nachází jedna 

vlaková zastávka, lide využívající vlakové spojení z Polanky nad Odrou musí počítat s větší 

čekací dobou, pohybují do jedné hodiny a to jak ve všední dny, tak i o víkendu. 

 

3.3.4 Městská hromadná doprava 

 

V obci klasická městská hromadná doprava neexistuje, hromadná doprava je 

zajišťována v podobě dálkových autobusových spojů vedoucí přes Polanku nad Odrou, ve 

směru Svinov a Klimkovice. Autobusová doprava zajišťuje společnost Arriva Morava a.s. , 

v okolí řešeného území se nachází dvě autobusové zastávky, které jsou od sebe vzdáleny cca 

700 m. 

 

3.3.5 Cyklistická doprava 

 

Polanka nad Odrou a její okolí má díky svému rovinatému terénu velmi dobré 

podmínky pro cyklistické stezky. Páteřní cyklotrasy jsou navrženy podél hlavních dopravních 

tepen a řek. Cyklostezky jsou značeny velkými písmeny A-Z. Přes Polanku nad Odrou vedou 

tři trasy cyklostezky. Trasa A, I, R, tyto stezky dále navazují na další cyklostezky. 

 

3.3.6 Pěší doprava 

 

V obci najdeme hned několik turistických stezek, kromě toho město Ostrava ve 

spolupráci s Klubem českých turistů vytvořilo pěší stezky po zajímavých místech města. 

Stezky turisty provedou přírodou a turistickými zajímavostmi města Ostravy. Již jsou 

vytvořeny stezky po porubsko-pustkovecké trase a dále jsou plánovány trasy po Hrabové, 

Nové Bělé, Hošťálkovicích a Lhotce, Plesné a také po Polance nad Odrou .                    [10] 
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3.4 Technická infrastruktura 

 

3.4.1 Zásobování vodou 

 

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku společnosti Ostravské 

vodovody a kanalizace a.s., který zásobuje obyvatele města Ostravy pitnou vodou z veřejné 

vodovodní sítě. 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se v 

oblasti města Ostravy. [13] 

 

Jižně od řešeného území ve vzdálenosti cca 300 m vede vodovodní přivaděč DN 500 

TLTC ,na který je připojen vodovodní řád DN 150 PE, který zásobuje lokalitu okolo řešeného 

území. Rozvodná síť je vybudována jako zaokruhovaná vodovodní síť s koncovými větvemi. 

 

3.4.2 Kanalizace 

 

V blízkosti řešeného území Polanky nad Odrou není vybudována splašková 

kanalizace, a proto není možné se na tuto síť napojit. Realizace kanalizace v obci je závislá na 

investičních prostředcích s jejím vybudováním se počítá v nejbližší době. 

 

V současné době je odvádění splaškových vod řešeno individuálně, pomocí žump. 

 

3.4.3 Zásobování elektrickou energii 

 

Zásobování elektrickou energií je zajištěno z jednotné celostátní distribuční sítě VVN 

110 kV. Potřeba Ostravy je kryta ze 35 % z místních zdrojů (elektrárna Třebovice) a zbytek je 

dodáván z celostátní rozvodné sítě. Na území města Ostravy je hlavním distributorem 

elektrické energie společnost ČEZ a.s. [14] 

 

V blízkosti řešeného území cca 100 m jižním směrem se nachází nadzemní elektrické 

vedení VVN 110 kV, které je chráněno ochranným pásmem 12 m na obě strany, toto 

ochranné pásmo nezasahuje do řešené lokality. 
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Okolo řešeného území vede nadzemní elektrické vedení NN do 1 kV, které dále vede 

ke spotřebiteli. Veškeré vedení je v současné době řešeno jako nadzemní na betonových 

stožárech, na kterých je současně osazeno i veřejné osvětlení. [14]  

 

3.4.4 Zásobování plynem 

 

 Dodávky zemního plynu zajišťuje Severomoravská plynárenská a.s., člen RWE 

Group. Zásobování je z tranzitního plynovodu přes regulační stanice VVTL/VTL. Z těchto 

regulačních stanic je přivedeno do Ostravy několik VTL přívodů DN 300 – 500. 

Zemní plyn se vede pomocí rozvodných sítí – vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých 

rozvodů. [14] 

 

Severně od řešeného území vede vysokotlaký plynovod VTL DN 500, z kterého je 

napojena uliční síť pro celou oblast Polanky nad Odrou. Napojení je provedeno přes regulační 

stanici, odtud je plyn rozveden po celé obci potrubím DN 160, DN 100 a DN 80. 

 

3.4.5 Spoje a spojová zařízení 

 

Provoz telekomunikační sítě zajišťuje v Ostravě Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

Město je kvalitně pokryto i sítěmi mobilních operátorů Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone. 

Jednotlivé městské části mají dostupné služby metropolitní sítě provozované společností 

OVANET a.s. V obci působí také několik alternativních telekomunikačních operátorů. Pro 

přístup na internet a datové přenosy je město pokryto rádiovými sítěmi společností GTS 

Novera, Broadnet Czech. Podél celého řešeného území vede podzemní telekomunikačního 

vedení. [14]  
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4 Urbanistické řešení území 

 

4.1 Cíle řešení 

Hlavním cílem obou variant je navrhnout ucelený urbanistický celek s důrazem na vhodnou 

formu s ohledem na uzemní plán a limity z něho vycházejícího. Při návrhu je brán ohled na 

životní prostředí, a aby návrh co nejlépe zapadal do okolní zástavby obce. Oba návrhy 

zahrnují rekonstrukci stávající sběrné komunikace a návrh nové komunikace. Plocha 

zájmového území je 3,36 ha. Při návrhu bude myšleno na to, aby se nemalou měrou přispělo k 

rozvoji obce. 

 

4.2 Mapové podklady 

 

- Katastrální mapa města Ostravy – městský obvod Polanka nad Odrou  

- Územní plán města Ostravy – městský obvod Polanka nad Odrou 

- Urbanistická koncepce města Ostravy – městský obvod Polanka nad Odrou 

- Výškopis a polohopis z internetového portálu (www.cuzk.cz) 

- Ortofoto mapa z internetového portálu (www.mapy.cz) 

- Vyjádření dotčených správců sítí 

 

 Vodovody a kanalizace (Ostravské vodárny a kanalizace) 

 Energetika (ČEZ Distribuce a.s.) 

 Plyn (RWE Distribuční služby) 

 Telekomunikace (O2 Czech Republic a.s.) 

 

4.3 Poloha a stávající využití území 

 

Řešené území se nachází v severní části městského obvodu Polanky nad Odrou. Téměř 

ze všech stran je lokalita lemovaná zastavěným územím, převážně využité pro individuální 
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bydlení. K celé jižní straně řešené lokality přiléhá orná půda. Prozatím je stávající řešené 

území využito jako orná půda pro zemědělské účely. 

 

4.4 Vlastnictví pozemků 

 

Pozemky jsou do katastru nemovitostí zapsány pod č. 2804/6, 2788 a jsou podle 

územního plánu města Ostravy určeny k výstavbě individuálního bydlení. Vlastnická práva 

pozemku č. 2804/6 a č. 2788 spadají pod jednotlivé soukromé majitele. 

 

4.5 Limity v řešeném území 

 

V řešeném území nalezneme ochranná pásma technické infrastruktury, která jsou nutná 

respektovat. 

 

Na západní straně, v komunikaci ulice Mezi Lány je veden vodovodní řád DN 100, 

ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany. 

 

Podél severní a také západní hranice řešeného území se nachází podzemní vedení 

plynovodu STL 100 jeho ochranné pásmo je 1 m na obě strany. 

 

Dalším limitem v řešeném území je podzemní vedení telekomunikace, který se nachází 

v severní, východní a na západní straně řešeného území je nutné zajistit ochranné pásmo, 

které je 1,5 m na obě strany. 

Limity jsou zpracovány ve výkrese č. 2 – Výkres limity území 

 

4.6 Varianta A 

 

Varianta A urbanistického návrhu je řešena jako ¸¸Zóna tempo 30´´. Novým 

rozparcelováním řešeného území vzniklo 23 stavebních pozemku s rodinnými domy. Rodinné 

domy jsou situovány tak, aby se respektovaly světové strany, ale i soukromý budoucích 

vlastníků. Celkem byly navrženy dva typy rodinných domů, tyto domy se od sebe liší 
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zastavěnou plochou. Rodinné domy jsou maximálně o dvou NP. Každý ze stavebních 

pozemku je opatřen vlastní příjezdovou cestou a chodníkem. Stavební pozemky mají plochu 

cca 850 - 1350 m
2
.  

 

Šířka dopravního prostoru je zvolená  14,5  metrů, v následujícím složení:  

  

− dlážděný chodník pro pěší 2 m  

− zelený pás 2 m  

− vozovka 6,5 m  

− zelený pás 2 m  

− dlážděný chodník 2 m  

  

Jedná se tedy obousměrnou komunikaci s chodníkem po obou stranách odděleným od  

provozu zeleným pásem. Parkování v této alternativě je řešeno zálivy do zelených pásů. 

Parkování tak částečně zasahuje i do komunikačního prostoru, což zde slouží jako 

zpomalovací prvek a řidiči jsou tak částečně šikanovány. 

 

Návrh obsahuje jak parcely pro soukromé účely, tak veřejné prostranství s parkem pro 

odpočinek a relaxaci místního obyvatelstva, komunikační prostor a chodníky pro pěší. 

 

Park, který je umístěn v severní části řešeného území má navržené víceúčelové hřiště 

s dětskými prvky pro širší věkovou kategorii, mobiliář, pěší stezky a vzrostlou zeleň, která 

pocitově odděluje park od komunikace a tím vytváří pocit bezpečí a klidu. 

 

4.7 Varianta B 

 

Varianta B je obdobně zpracovaná jako první varianta, opět jsou zde navrženy 

samostatně stojící rodinné domy. Návrh opět respektuje světové strany a zasazení do okolní 

zástavby.  

 

Návrh je opatřen jak parcely pro soukromé účely, tak veřejným prostranstvím s parkem 

pro klid a relaxaci místního obyvatelstva, komunikační prostor a chodníky pro pěší. 
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V tomto návrhu se veřejné prostranství s parkem nachází v jižní části řešeného území. 

Park je navržen tak, aby zde měli vyžití všechny věkové kategorie, spolu s nově navrženým 

mobiliářem, veřejnou zelení a komunikací pro pěší je to ideální místo pro odpočinek a klid. 

 

Území je rozparcelováno a splňuje nároky a požadavky na plošné a prostorové 

uspořádání. V tomto návrhu je navrženo 29 rodinných domů o rozloze pozemku od 610- 

1300m
2
. 

 

4.8 Výběr varianty 

 

Obě varianty disponují dvěma hlavními vjezdy do řešeného území, které umožní 

budoucím obyvatelům plynulou dopravní situaci bez zbytečných kolapsů. Dalším faktorem 

pro zamyšlení je umístění parku s odpočinkovou zónou, kdy ve varianta A je park v severní 

části řešeného území a bude přístupnější pro širokou veřejnost, oproti variantě B kde je v jižní 

části, která by byla využívaná jen obyvateli tohoto území.  

 

Po celkovém zhodnocení obou variant, byla zvolena varianta A, tato varianta bude 

podrobněji zpracována. 

 

4.9 Řešení zvolené varianty 

 

4.9.1 Parcelace území 

 

Velikost celého území je 3,36 ha a  je rozděleno na tři hlavní části a to:  

− plochy parcel určených k zástavbě rodinnými domy (2,27 ha)  

− dopravní prostor (0, 92 ha)  

− park (0,168 ha)  

 V takovém případě vznikly plochy parcel o velikosti od 850 m2 do 1350 m2. 
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4.9.2 Dopravní řešení 

 

Napojení řešeného území na dopravní infrastrukturu je prostřednictvím dvou hlavních 

vjezdů a to z ulice Janovská ve východní části řešeného území a z ulice Mezi Lány v severní 

části území. Pro novou výstavbu rodinných domů bude vybudována zcela nová místní 

komunikace. Tato komunikace je široká 6,5 m a je navržená jako obousměrná místní 

komunikace pro maximální dovolenou rychlost 30km/h.  

 

 Rozhledové poměry křižovatky při vjezdu a stejně tak i ostatní křižovatky uvnitř 

území jsou navrženy tak, aby respektovaly ČSN 73 6102. [8]. Zóna tempo 30 bude na začátku 

komunikace označena značkou č. IP 25a ¸¸zóna tempo 30´´a na jejím konci značkou č. IP 25b 

¸¸konec zóny tempo 30´´. 

 

 Povrch komunikace je tvořen asfaltem. Příčný sklon je navržen střechovitě se sklonem 

2,5%. V místech vjezdu na pozemky rodinných domů jsou navrženy sjezdy a betonové 

obrubníky podél komunikace budou snížené. Dešťová voda je z komunikace odvedena do 

silničních vpustí umístěných v okraji vozovky, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci. 

 

 Pěší komunikace jsou navrženy jak jednostranně tak oboustranně podél komunikace. 

Šířka pěších komunikací je 2 m a od vozovky jsou odděleny pásem zeleně v šířce 2 m, kvůli 

zajištění bezpečnosti. Chodníky jsou ze zámkové dlažby uložené na štěrkové lože. Příčný 

sklon chodníku je navržen ve sklonu 2% a vyspádovaný směrem k pásu zeleně, nebo vozovce. 

Podrobně je návrh dopravního prostoru řešen ve výkrese číslo 07 – Návrh dopravního řešení 

 

 

Parkování 

 

 V návrhu je uvažováno s parkováním na pozemku jednotlivých RD a navíc je návrh 

doplněn i o doplňující parkovací stání pro veřejnost a to podélně kolem komunikací v počtu 

12 míst. V místě veřejného prostranství s parkem je navrženo kolmé stání se 4 parkovacími 

místy a jedním místem pro osoby se sníženou pohyblivostí, celkem je tedy navrženo 17 

parkovacích míst včetně jednoho místa pro tělesně postižené. Výpočet je součástí této práce – 
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viz příloha č. 3 - Výpočet parkovacích stání. Podrobně je návrh parkování řešen ve výkrese 

číslo 07 – Návrh dopravního řešení 

 

4.9.3 Technická infrastruktura 

 

Zásobování pitnou vodou  

 

Na stávající vodovodní síť je napojen nově navržený vodovodní řád DN 80 PVC, 

napojení je provedeno v ulici Mezi Lány. Trasa vodovodů je v celé lokalitě zokruhovaná.  

 

V řešené lokalitě jsou navrženy dva podzemní hydranty, v maximálním rozestupu 

400m. Přípojky jednotlivých RD na tento vodovodní řád budou provedeny pomocí odboček –  

T kusů nebo navrtávek, jsou navrženy vždy kolmo k vodovodní síti. Ochranné pásmo 

vodovodní sítě je stanoveno podle normy ČSN 73 6005, vodovodní síť je uložena 1,5 m pod 

vozovkou. Umístění vodovodní sítě od ostatních inženýrských sítí je ve vzdálenosti 1,5 m od 

splaškové kanalizace a 1,9 m od vedení veřejného osvětlení.  

 

Zásobování a provoz bude zajišťovat OVAK, a.s. Výpočet potřeby pitné vody je 

součástí této práce – příloha č. 4 – Výpočet potřeby vody. 

 

Napojení a řešení vodovodní sítě je patrné z výkresu č.9, Technická infrastruktura – 

kanalizace, vodovod. Detailnější prostorové uspořádání je patrné z výkresu č.12, Řez 

uspořádání sítí pod komunikací. 

 

Kanalizace 

 

Realizace kanalizace v obci je závislá na investičních prostředcích s jejím 

vybudováním se počítá v nejbližší době. Z této skutečnosti je možné se vydat několika směry. 

 

První možností je odkanalizování řešeného území do místa, kde obec plánuje výstavbu 

kanalizace a to v komunikaci ulice Ostravská, kde by byl umístěn hlavní kanalizační řád DN 

500 PVC.  
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V případě, že se studie začne realizovat dříve, než bude vybudovaná zmiňovaná 

splašková kanalizace, jsou naplánovány další možnosti řešení. Vybudování např. malé ČOV 

pro celé území, po vybudování kanalizace se tato ČOV zruší a splašky se odvedou do nové 

kanalizace.   

 

Druhou možností je navrhnout pro celé řešené území čističku odpadních vod (ČOV), 

do které by byly svedeny veškeré splašky z řešeného území. 

 

Další variantou řešení, by bylo navrhnout u každého rodinného domu malou ČOV, ale 

toto řešení by bylo extrémně nákladné. 

 

Po zhodnocení všech shora uvedených variant, se první varianta jeví jako nejvhodnější 

a pro budoucí majitele rodinných domu bude tato varianta nejvíce ekonomicky přínosná. 

Řešená tedy bude způsobem odkanalizování řešeného území do místa, kde obec plánuje 

výstavbu kanalizace v komunikaci ulice Ostravská. Investorem hlavního kanalizačního řádu 

by byla městská část Polanka nad Odrou. 

 

Na hlavní kanalizační řád, který bude umístěn v ulici Ostravská, bude napojena 

splašková kanalizace DN 300 PVC. Nově navržená splašková i dešťová kanalizace, se 

spádem 3% bude uložena do prostoru pod komunikací.  

 

 

Dešťová kanalizace odvádí vodu z komunikací, veřejných prostranství a pásů zeleně 

pomocí uličních vpustí, které jsou umístěny po obou stranách komunikace a odtud do 

akumulačního boxu a dále přepadem odtéká do rigolu, který je umístěn podél řešeného území, 

na ulici Ostravská. V případě řešení je nutno provést výpočet a návrh objemu těchto 

akumulačních boxů. Kanalizační šachty jsou od sebe umístěny v maximální vzdálenosti 50 m. 

 

Detailnější zpracování a napojení kanalizační sítě je patrné z výkresu č. 09, Technická 

infrastruktura- kanalizace, vodovod. 
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Zásobování elektrickou energií 

 

Na stávající stav elektrického vedení, které je umístěno v západní části řešeného 

území, v ulici Mezi Lány, je napojeno nově navržené podzemní elektrické vedení NN do 1kV. 

Podzemní vedení NN bude uloženo ve veřejném prostoru, v hloubce 0,8 m pod povrchem. 

Souběžně s elektrickým vedením bude uloženo i vedení NN veřejného osvětlení. 

 

Detailnější prostorové uspořádání a napojení je patrné z výkresu č. 08,Technická 

infrastruktura –plyn, elektřina, veř. osvětlení., telekomunikace. 

 

Zásobování plynem 

 

 Napojení na stávající plynovodní vedení STL DN 63 PE bude provedeno v ulici Mezi 

Lány. Nově navržené plynovodní vedení bude provedeno jako středotlaké, označené STL 63 

PE, na toto vedení budou napojeny plynovodní přípojky k rodinným domům, označené STL 

DN 62 PE. Ochranné pásmo plynovodu je stanoveno na 1 m na obě strany. 

 

Detailnější prostorové uspořádání a napojení je patrné z výkresu č. 08,Technická 

infrastruktura –plyn, elektřina, veř. osvětlení., telekomunikace. 

 

Telekomunikace 

 

 Na stávající vedení bude napojeno nově navržené podzemní telekomunikační vedení. 

Provozovatelem spojů bude Telefónica O2. 

 

Detailnější prostorové uspořádání a napojení je patrné z výkresu č. 08,Technická 

infrastruktura –plyn, elektřina, veř. osvětlení., telekomunikace. 

  

Veřejné osvětlení 

 

Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající vedení veřejného osvětlení na ulici 

Ostravská. Nové lampy budou osazeny v zeleném pásu, ve vzdálenosti 40 m od sebe a výšky 

cca 5 m. Tyto uliční lampy zajišťují dostatečné osvětlení prostoru komunikací, pěších 
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komunikací a veřejného prostranství a tím navozují zároveň i psychickou pohodu. Osvětlení 

jednotlivých pozemku a jejich příjezdových komunikací si řeší jednotlivý majitelé. 

 

4.9.4 Veřejná zeleň 

 

Vzrostlá zeleň a keře se nachází podél ulice Janovská a Mezi Lány, ale ta bude pro 

potřeby rekonstrukce a rozšíření komunikace vykácena. V urbanistickém návrhu se počítá 

s výsadbou menších a větších stromu, okrasné zeleně, pásy zeleně a parkového trávníku a to 

především v okolí veřejného prostranství a v parku, a také ulice Janovská a Mezi Lány bude 

nově osázena stromy. Výsadba a ošetřování silniční vegetace bude prováděna podle TP 99. 

Výsadba na pozemcích soukromích majitelů bude určena výhradně jim. 

 

4.9.5 Veřejné a odpočinkové plochy 

 

Podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. se stanovuje, že pro každé dva hektary zastavitelné 

plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto 

zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; 

do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. [4]. 

 

V severní části řešeného území je navržená odpočinková plocha - park. Velikost 

tohoto parku je 1680 m
2. Mezi parkem a komunikací, jsou navrženy vzrostlé stromy, které tak 

tvoří přírodní bariéru a tímto vytváří pocit bezpečí. Park slouží zároveň jako pěší komunikace, 

která spojuje část zástavby s okolím, chodníky pro pěší jsou navrženy v šířce 1,5 m, chodníky 

jsou provedeny ze zámkové dlažby. Zbývající plochy parku budou zatravněné parkovým 

trávníkem dále je navržená výsadba křovin. Součástí parku bude i dětské hřiště. 

 

 V prostoru parku je navržené dětské hřiště, které je osázeno dětskými prvky, 

především integrační soupravou Kuba, která umožňuje postiženým dětem a dětem na 

invalidním vozíku zapojit se do hry s vrstevníky. Navržené výrobky jsou od jednotlivých 

výrobců. 
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− Integrační souprava Kuba 1006 od výrobce Saternus s.r.o. 

− Houpadlo na pružině slon 4129 od výrobce Ksil s.r.o. 

− Kolotoč 4191 , Ksil s.r.o. 

− Lanová dráha 7101 , Ksil s.r.o. 

− Kreslící tabule TK400_1 ,Bonita Group servis. 

− Lezecká stěna LS301K , Bonita Group servis. 

 

Pod prvky dětského hřiště bude navržena dopadová plocha SmartSoft (litý polyuretanový 

povrch z EPDM granulátu) od výrobce 4soft, s.r.o., která zajišťuje bezpečnost dětí na hřišti a 

zajišťuje měkký dopad. I když prvotní investice je vyšší než u běžných typů materiálů, z 

dlouhodobého hlediska, při životnosti 10-15 let, se jedná o povrch nejlevnější.  

 

Dále je navržen mobiliář, pěší stezky a vzrostlá zeleň, která pocitově odděluje park od 

komunikace. 

Detailní řešení parku s dětskými prvky a mobiliář je patrný z výkresu č. 10, Situace dětského 

hřiště. 

 

4.9.6 Mobiliář 

 

Klidová místa budou osazeny zejména lavičkami a odpadkovými koši. Lavičky 

použité v návrhu jsou betonové konstrukce s dřevěnými plochy k sezení a opření. Dalším 

prvkem je pevně zabudované  odpadkové koše s použitím stejných materiálů. 

 

Řešení parku s dětskými prvky a mobiliář je patrný z výkresu č. 10, Situace dětského hřiště. 
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5 Orientační propočet nákladů 

 

Propočet k této studii má pouze orientační charakter. Propočet nákladů byl vypracován na 

základě plošných a objemových výměr a pomocí jednotkových cen. Výpočet celkových 

nákladů na výstavbu je určen dle cenových ukazatelů (www.stavebnistandardy.cz) a 

průměrných cen dopravní a technické infrastruktury (www.uur.cz). Ceny prvků mobiliáře 

byly vyhledány u jednotlivých dodavatelů. 

 

EKONOMICKÝ PROPOČET NÁKLADŮ 

Stavební objekty Název objektu MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 

 

Technická infrastruktura 

SO 01 Kanalizace splašková 

  Kanalizační řád DN 300 PVC m 591 6070,- 3 588 584,- 

 Šachta ks 18 8750,-    157 500,- 

 Kanalizační přípojka m 367 3700,- 1 357 900,- 

 Kanalizace dešťová 

 Kanalizační řád DN 300 PVC m 543 6365,- 3 456 195,- 

 Šachta ks 13 8750,-    113 750,- 

 Celkem za kanalizaci 5 217 734,- 

Tab.č. 1 Náklady na technickou infrastrukturu-kanalizace 

 

 
SO 02 Vodovod 

 Vodovodní řád DN 80 PVC m 446 2184,-    974 064,- 

 Hydrant ks 2 11 610,-      23 220,- 

 Vodovodní přípojka m 278 4300,- 1 195 400,- 

 Celkem za vodovod 2 192 684,- 

Tab.č. 2 Náklady na technickou infrastrukturu-vodovod 

 

SO 03 Plynovod 

 Plynovod DN 63 m 417 951,-     396 567,- 

 Plynovodní přípojka m 300 7965,- 2 389 500,-   

 Celkem za plynovod 2 786 067,- 
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Tab.č. 3 Náklady na technickou infrastrukturu-plynovod 

SO 04 Elektrické vedení 

 El. kabelové vedení NN m 582 621,-    361 422,- 

 El. přípojka m 227 280,-      63 560,- 

 Celkem za elektrické vedení     424 982,- 

Tab.č. 4 Náklady na technickou infrastrukturu-elektrické vedení 

 

SO 05 Veřejné osvětlení 

 Kabelové vedení m 639 920,- 587 880,- 

 Celkem za veřejné osvětlení     587 880,- 

Tab.č. 5 Náklady na technickou infrastrukturu- veřejné osvětlení 

 

SO 06 Sdělovací vedení m 581 590,- 342 790,- 

 Celkem za sdělovací vedení     342 790,- 

Tab.č. 6 Náklady na technickou infrastrukturu- sdělovací vedení 

 

 Celkem za technickou infrastrukturu 11 552 137,- 

Tab. 7 Celkové náklady za technickou infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura 

SO 07 Asfaltová vozovka m
2
 4405 2456,- 10 818 680,- 

SO 08 Chodníky m
2
 2394 896,-   2 145 024,- 

SO 09 Pěší komunikace m
2
 108 216,-        23 328,- 

SO 10 Parkovací plochy m
2
 185 1456,-      269 360,- 

 Celkem za dopravní infrastrukturu  13 256 392,- 

Tab.č. 8 Celkové náklady za dopravní infrastrukturu 

 

 

Zeleň 

SO 11 Pokácení nevhodných stromů 

o průměru 200-300 mm 
ks 23 2255,-     51 865,- 

SO 12 Pokácení nevhodných stromů ks 54 223,-     12 042,- 
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o průměru 100 mm 

SO 13 Výsadba stromů s balem ks 23 1168,-     26 864,- 

SO 14 Výsadba keřů  ks 14 182,-       2 548,- 

SO 15 Založení trávníku parkového m
2
 1107 27,-     29 889,- 

SO 16 Výsadbový materiál – Javor 

mleč 
ks 23 2500,-     57 500,- 

SO 17 Výsadbový materiál - trávník kg 42 101,-       4242,- 

 Celkem za zeleň      184 950,- 

Tab.č. 9 Celkové náklady za zeleň 

 

Mobiliář 

SO 18  Integrační souprava KUBA ks 1 38 490,- 38 490,- 

 Lanová dráha ks 1 155 200,- 155 200,- 

 Pružinová houpačka ks 4 11 300,- 45 200,- 

 Kreslící tabule ks 1 20 700,- 20 700,- 

 Kolotoč ks 1 28 600,- 28 600,- 

 Lezecká stěna ks 1 37 994,- 37 994,- 

 Dopadové plochy m
2
 453 1500,- 679 500,- 

 Lavička ks 8 3050,- 24 400,- 

 Odpadkový koš ks 12 3860,- 46 680,- 

 Lampy veřejného osvětlení ks 16 6333,- 101 328,- 

 Celkem za mobiliář 1 178 092,- 

Tab.č. 10 Celkové náklady za mobiliář 

 

Technická infrastruktura 11 552 137,- 

Dopravní infrastruktura 13 256 392,- 

Zeleň 184 950,- 

Mobiliář 1 178 092,- 

Celkem za stavební objekty 26 171 571,- 

Tab.č. 11 Celkové náklady za stavební objekty 
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6 Závěr 

 

Tématem této bakalářské práce bylo vytvořit územní studii rozvojové plochy ,,Janová´´ 

v městské části Polanka nad Odrou. Studie měla za úkol prověřit možnost výstavby rodinných 

domů v řešeném území, zároveň vyřešit problematiku napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

 

V úvodní části Bakalářské práce se řeší teoretická východiska, která se zabývají 

problematikou, jež je v této práci obsažena. V následující kapitole je za úkol seznámit s danou 

lokalitou, návaznost na širší okolí, podrobný rozbor stávajícího stavu řešeného území.   

 

V další části se práce věnuje urbanistickému návrhu. Byly navrženy dvě urbanistické varianty 

s různým řešením zástavby, nejvhodnější z nich je zpracovaná podrobněji v podobě technické 

a dopravní infrastruktury. Celá zástavba byla v obou variantách řešená jako zóna ,,temno 30´´, 

s nově navrženou místní komunikací. Nová zástavba vyžaduje rekonstrukci stávající 

komunikace v ulici Mezi Lány. Ve vybrané variantě je navrženo celkem 23 rodinných domů, 

které jsou umístěny na parcelách o velikosti od 630 -1300 m
2
. V severní části řešeného území 

je navrženo veřejné prostranství s prvky dětského hřiště. Závěr je věnován ekonomickému 

zhodnocení vybrané varianty. 

 

 Grafické část bakalářské práce obsahuje výkresy pro přiblížení řešení jednotlivé 

problematiky řešeného území, včetně prostorového znázornění navržené zástavby. 

 

K vypracování bakalářské práce byla použita doporučená literatura a vědomosti dosažené 

během studia na fakultě stavební, Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě. 
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Vyjádření správců sítí 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pohled na řešenou lokalitu ze severní strany  

 

 

Pohled na řešenou lokalitu z jižní strany 



 

 

 

Pohled na řešenou lokalitu z východní strany 

 

 

 

Pohled na řešenou lokalitu ze západní strany 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

Výpočet parkovacích stání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet parkovacích a odstavných stání 

Výpočet je proveden podle ČSN 73 6110 

 23 rodinných domů = 92 obyvatel 

 Ka = 1 (1:2,5)      součinitel vlivu automobilizace, stupeň automobilizace 

 Kp = 1       Polanka nad Odrou má 4945 obyvatel => do 5 000 obyvatel Kp = 1 

 Po = ( 92/20 ) = 4,6.. počet účelových jednotek na 1 stání 

 

N = Oo * ka + Po *  ka * kp 

- N - je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

- Oo - je základní počet odstavných stání 

- Po - je základní počet parkovacích stání 

- ka - je stupeň automobilizace 

- kp - je součinitel redukce počtu stání 

 

Rodinné domy 

 

N = ( 23 * 0,5 ) * 1 + 4,6 * 1 * 1 = 16,1 

 

N = 17 stání 

 

Bylo navrženo 17 parkovacích stání z toho 1 stání pro handicapované osoby , parkovací stání 

budou rozmístěny v řešené lokalitě. 
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Výpočet potřeby vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet potřeby vody 

 

 Počet RD: 23 

 Osob v RD: 4 

 Osob celkem: 23 * 4 = 92 = Pi 

 Specifická potřeba na jednoho obyvatele: qspec = 36 000 l/rok = 98,63 l/den 

 Součinitel denní nerovnoměrnosti: kd = 1,5 

 Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 1,8 

 Rychlost proudění vody: v = 1,5 m3/s 

 Množství požární vody: pv = 0,01 m3/s 

 

Výpočet průměrné denní spotřeby vody Qp: 

 Qp = Pi * qspec = 92 * 98,63 = 9 074 l/den = 9,1 m3/den 

 

Výpočet maximální denní potřeby vody Qmaxd: 

 Qmaxd = Qp * kd = 9,1 * 1,5 = 13,65 m3/den 

 

Výpočet maximální hodinové potřeby vody Qmaxh: 

 Qmaxh = 1/24 * Qmaxd * kh = 1/24 * 13,65 * 1,8 = 1,024 m3/hod 

 

Návrh DN: 

 Q = pv + (Qmaxh / 3600) = 0,01 + (1,024 / 3600) = 0,0103 m3/s 

 

 D = √((4*Q)/(π*1,5)) = √((4*0,0103)/(π*1,5)) = 0,034 m = 93 mm 

 

Trasa vodovodu je napojena v jednom místě, vodovod je řešen jako okruhový. 

 

Navržený profil je DN 100 


