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Anotace bakalářské práce 

 

 Zastavění určené lokality pro účel bydlení v obci Olšany u Prostějova spočívá ve 

vytvoření optimálního bydlení pro 16 rodinných domů, dále navržení obslužné komunikace, 

inženýrských sítí a veřejného prostranství se zelení a menším dětským hřištěm. 

 Předmětná lokalita se nachází na západním okraji obce a z převážné části sousedí 

s ornou půdou. Řešené území je tvořeno jednou parcelou obdélníkového tvaru č.parc. 528/12. 

Dopravní napojení je vedeno severně od celého pozemku a ústí do hlavní komunikace v obci 

směrem na státní silnici III.třídy Olšany u PV - Studenec.  

 Práce je vyhotovena ve třech variantách, z nichž je vybrána jedna, která je podrobně 

zpracována a to včetně celkového propočtu nákladů. 

 Cílem je vytvořit  ideální prostředí pro bydlení a pro zástavbu rodinných domů pro 

obyvatele poptávající pozemky větší rozlohy a hledající příjemný pocit soukromí v klidné 

lokalitě obce. 

 

Annotation 

 

The housing development at the given locality in the village of Olšany u Prostějova 

consists in the optimal design of a sixteen house neighborhood, in the proposal of a frontage 

road, a utility network and an open green public area with a smaller playground for children. 

  The area at hand is situated on the west side of the village and for the most part 

borders with ploughland. The locality consists of only one rectangular parcel, number 528/12. 

The access road is proposed on the northern side of the area and connects to a main street in 

the village, heading towards a state road of class III that links Olšany u Prostějova and 

Studenec. 

  The work is made in three possible variations, one of which is elaborated in detail 

including an overall calculation of costs. 

The aim of the project is to develop an ideal living environment directed towards 

clients who demand housing lots of larger acreage and seek a pleasant feeling of privacy in a 

quiet part of the village. 
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Seznam použitého značení 

 

cca – cirka, přibližně 

č. – číslo 

ČR – Česká republika, stát 

DN – dimenze potrubí, průměr potrubí 

FAST – stavební fakulta 

ha – jednotka plochy hektar = 100m2 

hod – hodina, jednotka času = 3600sekund 

Kč – korun českých 

kd, kh – koeficient denní a hodinové nerovnosti spotřeby pitné vody 

km – kilometr, jednotka délky = 1000metrů 

k.ú. – katastrální úřad 

l – litr, jednotka objemu 

m – metry, základní jednotka délky 

m2 – metr čtvereční, jednotka obsahu 

m3 – metr krychlový, jednotka objemu 

parc. – parcela 

PE – polyethylen 

PVC – polyvinilchlorid 

OP – obestavěný prostor 

OPss – obestavěný prostor suterénní stavby 

OPhs – obestavěný prostor horní stavby 

OPs – obestavěný prostor střechy 

S.O. – stavební objekt 

Sb. – sbírky, sbírka 

ul. – ulice 

 

 

 

 

 

 



 1 

1. Úvod 

 

 Bakalářská práce je řešena na téma Územní studie zástavby na parc.č. 528/12 k.ú. 

Olšany u Prostějova. Cílem bylo vytvořit ideální místo pro výstavbu rodinných domů, 

zajistit ideální napojení na dopravní i technickou infrastrukturu a místo pro odpočinek a 

relaxaci v podobě menšího parku a dětského hřiště. Vymezená lokalita je územním plánem 

obce stanovena jako území pro bydlení v rodinných domech. Nachází se na úplném okraji 

západní části obce. Celá urbanisticko - architektonická studie byla řešena ve třech 

variantách, lišících se počtem pozemků pro rodinné domy. Vybraná varianta je podrobně 

řešena. Tato varianta řeší vhodné rozdělení území se záměrem moderního a komfortního 

bydlení s příjemným pocitem soukromí jednotlivých rodinných domů a možnosti budoucího 

napojení nové komunikace na další rozvoj sousedních pozemků využitých podobných 

způsobem. 
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2. Teoretická východiska 

 

 

2.1   Urbanismus 

 

Urbanismus je architektonická disciplína, jejímž cílem není navrhovat 

jednotlivé domy, ale projektovat sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a 

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

osídlení a krajiny. Usiluje o směřování k optimálnímu vývoji sídelních struktur, 

harmonickému uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochraně 

kulturního dědictví s cílem zajištění setrvalého rozvoje. 

 

2.1.1 Urbanistická struktura obce charakteristika rodinných domů 

 

Současné podmínky v okolí zadaného území poukazují na 

výstavbu rodinných domů s jedním či dvěma nadzemními podlažími s 

převážně sedlovou střechou. V tomto pojetí bude vystavěna i řešená 

lokalita. Bude se jednat o typ rodinných domů se dvěma nadzemními 

podlažími (jedno NP a obytné podkroví) se stavební čárou 6m od 

hranice pozemku. Garáže mohou být k RD přistavěny nebo vestavěny 

do 1.NP, nebo mohou být samostatné v zadních částech pozemku. 

 

2.2   Územní plánování 

Územní plánování je nástroj státní správy pro racionální rozvoj určitého 

území. Hlavní úkoly územního plánování jsou vytvářet v území podmínky pro 

udržitelný rozvoj, tj. komplexní řešení problémů životního prostředí, sociálních 

a hospodářských problémů ve vzájemných souvislostech, zajišťovat ochranu 

přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Vymezovat veřejný zájem 

na využití území, racionální uspořádání území a pro hospodárné vymezování 

stavebních pozemků stanovení podmínek pro umisťování a prostorové 

uspořádání staveb a opatření na pozemcích. Dále územní prevence katastrof, 
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územní podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn s 

možnými negativními vlivy na sociální a zdravotní podmínky života obyvatel. 

Taktéž  na sociální soudržnost a smír a prosazovat ochranu nezastavitelného 

území a nezastavitelných pozemků v zastavěném území. Důležité je určovat 

nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, zajišťovat 

ochranu přírodních stanovišť a stanovišť druhů, zajišťovat ochranu území 

podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy a řešit kompenzaci v 

případech prokázaného veřejného zájmu. viz [Maier, K. : Územní plánování, 

ČVUT, Praha, 2000] a [www.wikipedia.org]. 

 

2.2.1 Poznatky o řešeném území 

Řešení bakalářské práce vychází ze současných podmínek v okolí 

zadaného území, které se nachází v klidné západní části obce. Kolem lokality 

se nachází převážně objekty se šikmými střechami. Napojení na dopravní i 

technickou infrastrukturu bude ze stávajících vedení tras, které jsou přístupné 

z místní komunikace, silnice III.třídy směr Olšany u PV – Studenec. Nadzemní 

vedení vysokého napětí, vedoucí přes pozemek, bude vyřešeno přeložením. 

Pozemek je vlastnictvím obce, je územním plánem stanoven pro zástavbu 

rodinných domů a bude vyjmut z půdního fondu. 

 

2.2.2 Obecně technické požadavky na stavby v nově zastavěné lokalitě 

 

� Stavební čára objektů rodinných domků (dále RD) je 6m od hranice 

pozemku. V tomto odstupu nesmí být žádné stavby (ani bez pevného 

základu) vyjma uličního oplocení. 

� Typ  RD – dvoupodlažní (jedno NP a obytné podkroví) samostatně stojící 

nebo dvojdomek.  

� Výškové osazení RD – podlaha 1.NP do 50 cm nad niveletou přilehlé 

místní komunikace. 
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� Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch u RD budou odvedeny do 

vsaků na vlastních pozemcích. V případě přívalových dešťů bude zajištěn 

odtok dešťových vod do kanalizace. 

� Garáže – mohou být k RD přistaveny nebo vestavěny do 1.NP, nebo mohou 

být samostatné v zadní části pozemku. (za RD). 

� Řešení střech – sedlová, nebo sedlová kombinovaná. 

� Krytina – možné je použití tašky a její imitace, přírodní krytina, šablony.  

Je nepřípustná hladká velkoformátová plechová krytina, živičná krytina a 

živičný šindel. 

� Nepřípustné jsou RD typu srubové stavby z masivních trámů. 

� Povrchová úprava objektů – omítka, keramický, kamenný, dřevěný obklad. 

� Výška plotu maximálně 150 cm.  
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3. Charakteristika obce 

 

Obec Olšany u Prostějova se nachází v oblasti Hané, při hlavním silničním tahu 

spojujícím Olomouc a Prostějov. Okolí obce a prakticky celá Haná je intenzivně 

zemědělsky obdělávána, což se podepsalo na jejím vzhledu. Veškerá vzrostlá zeleň se 

soustředí v několika remízcích, v okolí řeky Blaty, případně ve stromořadích okolo cest. 

Hanácká rovina je v okolí Olšan porušena několika geologickými zlomy, jejichž hřbety 

oddělují obec pohledově od obou měst. Terén v okolí vesnice je mírně zvlněný a průměrná 

nadmořská výška činí 222 m. Rozvoj obce je omezen na severovýchodní straně řekou 

Blatou a na jižní straně dálničním tahem Olomouc - Prostějov. Pohled k severozápadnímu 

obzoru vyplňuje masiv Kosíře s nadmořskou výškou 442 m, který je východním výběžkem 

Drahanské vrchoviny.  

 

 

3.1    Širší vztahy a zeměpisná poloha obce 

 

Obec se nachází v oblasti Hané, kraj Olomoucký, při hlavním silničním tahu 

E462/ R46, spojujícím Olomouc a Prostějov.  

Obec je rozdělena na dvě části, tzn. dvě katastrální území a to k.ú. Olšany u 

Prostějova a k.ú. Olšany u Prostějova – Hablov. Katastrální výměra obce je 11,4 km2 . 
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Obr. 1 – širší vztahy obce [www.olsanyupv.cz] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Obr. 2 – Plánek obce [www.olsanyupv.cz] 
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3.2 Základní charakteristika obce 

 

� katastrální výměra: 11,04 km²  

� počet obyvatel: 1464 

� zeměpisná šířka: 49° 32’ 6’’ 

� zeměpisná délka: 17° 9’ 23’’ 

� nadmořská výška: 222 m , celá obec leží zhruba ve stejné výškové úrovni.  

Není zde žádný významný vrchol. 

� vodní prvky v území: říčka Blata 

� Železniční doprava v obci není, doprava do sousedním měst a obcí je 

autobusová.   

� Autobusová trasa Prostějov hlavní nádraží pres Olšany u Prostějova do 

Olomouce hlavní autobusově nádraží. Autobusovou dopravu zajišťuje 

soukromý dopravce Lubomír Vojtila. 

� Silniční trasy III. třídy a napojení na rychlostní komunikaci E462/ R46  

exitem č. 33 

 

 

 

3.3 Historie 

 

První písemná zpráva o Olšanech pochází z roku 1131, kdy byl dokončen a 

vysvěcen nový biskupský kostel sv. Václava v Olomouci. Olšany byly v té době 

zeměpanským majetkem olomouckých údělných knížat a novému kapitulnímu kostelu 

byla darována malá část vsi. V roce 1180 věnoval český kníže Bedřich spolu se svou 

manželkou Alžbětou olomouckému kostelu celou vesnici Olšany. Na prahu husitských 

válek byly Olšany rozděleny mezi šest majitelů, z nichž polovinu tvořily církevní 

instituce a polovinu nepříliš bohatí zemané. Olšany byly na počátku 16. století velkou 

a bohatou vesnicí. O jejich významu svědčilo i to, že podle nich byly lokalizovány 

okolní vsi. Pro Olšany znamenal největší katastrofu pobyt švédských vojsk v letech 

1642 - 1643 a 1645 v průběhu třicetileté války. Olšany byly téměř zničeny i s dvorem, 

kostelem a farou. Také olšanští obyvatelé se před vojsky rozutekli a značná část se jich 

po skončení války již nevrátila. Ještě deset let po skončení války bylo obydleno ve 



 8 

vesnici pouze 17 domů. Starý olšanský kostel byl po třicetileté válce jen provizorně 

opraven a na počátku 18. století se přikročilo k jeho barokní přestavbě. V polovině 18. 

století zasáhly do života obce krutě opět války, tentokráte pruské. Rovina kolem 

sloužila k umisťování vojenských táborů u Olomouce. Nástup Josefa II. na rakouský 

trůn znamenal i změnu života na vesnici.  

Úplné zrušení roboty na Moravě od 1. července 1848 uzákonil v červnu 

moravský zemský sněm v Brně. Olšany na sněmu zastupoval Jakub Strouhal z Duban. 

Olšany se staly podřízeny okresnímu úřadu v Olomouci a v roce 1855 nově zřízenému 

okresnímu úřadu v Prostějově. Do obce Olšany byly začleněny v roce 1850 osady 

Karlov a Hablov. Postupně olšanští rolníci rozšiřovali své družstevní podnikání. 

Olšanské zemědělství bylo ve druhé polovině 19. století značně pokrokové. V obci 

bylo založeno Rolnické mlékařské družstvo a vznikla rolnická mlékárna, v roce 1892 

se olšanští zemědělci pokusili založit akciový pivovar a sladovnu, v roce 1898 založili 

mlátící družstvo, v roce 1910 Zásobní spolek v Olšanech. Koncem století přibývalo 

vesničanů, kteří hledali obživu v drobném řemesle. Olšany dokonce získaly v roce 

1881 právo konat čtyři výroční trhy. Tohoto práva se ale v roce 1904 vzdaly. Od 70. 

let 19. století se také v Olšanech začal čile rozvíjet spolkový život, čtenářsko-pěvecký 

spolek (1871), divadelní soubor (1871), veteránský spolek (1873), hasičský sbor 

(1885), Národní jednota (1885), Ústřední matice školská (1896), Sokol (1919)), 

Družina katolických zemědělců (1922). Největším podnikem byla ve 20. letech 

Pelíškova pila a výroba beden a parní mlýn, rolnická mlékárna, bednárna Františka 

Hrubého, výroba třásní Františka Pospíšila. Hostinců bylo v Olšanech pět a každý měl 

svůj sociálně vymezený okruh. Obec se během poválečných let stavebně rozrostla 

(285 domů a 1435 obyvatel v roce 1921, 328 domů a 1599 obyvatel v roce 1930). V 

roce 1927 získaly Olšany autobusové spojení s Olomoucí a v roce 1930 s Prostějovem. 

Do života obce také těžce zasáhla druhá světová válka. Několik členů Sokola bylo 

vězněno nacisty. 8. května při náletech na ustupující německou armádu sovětskými 

letci bylo zničeno také 7 domů a o život přišli dva lidé. 9. května v 7 hodin se ve vsi 

objevil první sovětský voják.  

V roce 1949 již zde začínalo pracovat JZD. Podstatnou změnou bylo převzetí 

majetku velkých sedláků v letech 1954-1955. Po celá 50. léta se počet obyvatel 

pohyboval kolem 1450. V souvislosti s bouřlivou industrializací celé země v 
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padesátých letech se měnila struktura obyvatel obce (550 dělníků, 394 zemědělců v 

roce 1954). V roce 1967 se v Olšanech konal sjezd rodáků. Nejvíce se charakter obce 

měnil v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Bylo postaveno nákupní 

středisko, nová mateřská škola, nová silnice z Brna do Olomouce byla postavena již 

mimo obec a stará silnice vedoucí obcí byla rekonstruována. 

 

 

 3.4 Pamětihodnosti 

  

První bezpečná zmínka o 

kostele pochází z roku 1373. Farní 

kronika, vedená od roku 1899, má 

retrospektivní úvod a v něm se 

připomíná okrouhlá zděná kaple na 

západní straně osady, která je patrně 

totožná s kostelem zmíněným v 

roce 1373.  

Obr. 3 - Kostel sv. Jana Křtitele 

 

V roce 1710 byla kruhová loď rozšířena do kříže, ale o rok později kostel 

vyhořel. K jeho opravě se přistoupilo v roce 1713. Podle data na portálu byl kostel 

dokončen v roce 1735 a vysvěcen 12. října 1741 biskupem Jakubem Arnoštem z 

Liechtenštejna. Stavba půdorysně vyrůstá z kruhu, jehož segmenty tvoří podstatné 

části hlavní lodi. Na východní straně je připojena půlkruhová apsida, k níž je 

přistavěna pravoúhlá sakristie. Západním směrem je stavba prodloužena předsíní s 

kruchtou a čtvercovou věží. Příčná loď rozšiřuje hlavní prostor jen nepatrně o 

výklenky pro boční oltáře. Zvenčí vystupuje příčná loď jen rizality na obou stranách. 

Schodiště na věž a na kruchtu je v severní zdi. Vnějšek kostela působí harmonickým 

dojmem barokní stavby. Pravoúhlý vchod má kamenné ostění, nadpražní překlad je 

ozdoben piniovými šiškami. V horní části věže je půlkruhové okno a nad ním kruhový 

ciferník. Podstřešní profilovaná římsa nese cibuli s oktogonální lucernou završenou 

makovicí s kardinálským křížem. Kostel je zastřešen sedlovou střechou, nad závěrem 

valbovou. Krytinu tvoří břidlice. Nad střední kruhovou částí je sanktusník s 

oktogonální lucernou a kardinálským křížem na makovici. V roce 1858 byla věž 
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osazena kopulí, hodinami v roce 1843, v roce 1901 byl postaven sanktusník, v roce 

1949 byly provedeny vnitřní omítky. V letech 1999 a 2000 prošel kostel generální 

opravou. Bylo provedeno statické zajištění budovy, byla provedena rekonstrukce 

střešní části včetně opravy krovů, uskutečněna byla sanace zdiva a provedena oprava 

venkovních omítek. 

 

 Další významné pamětihodnosti obce viz příloha P č.1 
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4. Občanská a technická vybavenost obce 

 

4.1   Občanská vybavenost 

 

Mateřská škola 
 

Od roku 1929 působila v Olšanech "Ludmila", farní odbor Charity. V roce 

1941 byl podán návrh na zřízení dětských jeslí. A v červnu téhož roku začal v budově 

fary provoz útulku pro děti od jednoho roku do šesti let. Provozní doba byla od 6 do 

20 hodin.V roce 1945 zahájila provoz mateřská škola v budově Farní charity. V roce 

1951 se MŠ rozrostla na dvě oddělení. V roce 1984 byla otevřena nová budova 

mateřské školy. 

 

Základní škola 
 

Olomoucká děkanská matrika uvádí k roku 1681, že rektor olšanské školy 

nemá žádný pevný plat. Dá se tedy předpokládat, že v Olšanech již nějaká škola byla. 

V roce 1794 bylo upraveno první patro domu č.3 na školu. Až do roku 1808 byla v 

Olšanech jednotřídka. V tomto roce byla škola rozšířena na dvojtřídku. Teprve v roce 

1873 byla škola rozšířena na trojtřídku. V roce 1876 vykoupila obec panskou sýpku a 

ta byla přestavěna na školu. Obecná škola v Olšanech byla v roce 1925 rozšířena na 

pětitřídní. V roce 1953 měla škola osm tříd a od roku 1960 devět.  

 

Spolky 

Myslivecké sdružení bylo ustanoveno v roce 1950. Jeho činnost se neomezuje 

pouze na odstřel zvěře. V jeho pozornosti je starost a péče o zvěř a přírodu na území 

naší obce.  

Sborem dobrovolných hasičů v Olšanech bylo na konci roku 1884 rozhodnuto 

zakoupit novou hasičskou stříkačku. V lednu byla stříkačka zakoupena a 14. února 

1885 se konala ustavující schůze. První valná hromada se konala 17. května 1885. Od 

té doby se hasičský sbor stal nedílnou součástí života obce Olšany. V současné době 

má sbor více jak 50 členů.  
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Svaz zahrádkářů byl v Olšanech založen v roce 1961. Starost o zeleň a životní 

prostředí je v pozornosti této organizace. Poradenskou činností také přispívá občanům 

při jejich zahrádkářské činnosti. Pěstitelské úspěchy svých členů prezentuje na 

pravidelných výstavách.  

Tělocvičná jednota Sokol byla založena v roce 1919. Od roku 1924 má vlastní 

sportovní areál se sokolovnou. Kromě sportovního vyžití občanů se také podílí na 

kulturním a společenském životě obce. V současné době má 310 členů, kteří jsou 

organizováni v 9-ti oddílech. Součástí jednoty je také scéna loutkového divadla.   

 

 

Městská zeleň a park 

 
Veškerá vzrostlá zeleň se soustředí v několika remízcích, v okolí řeky Blaty 

případně ve stromořadích okolo cest. 

Obecní park byl rekonstruován v roce 2002 a je situován přibližně ve středu obce 

v sousedství Kostela sv. Jana Křtitele. 
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4.2  Sportovní areál 

 

V obci se nachází stále se rozvíjející sportovní areál, který je možno využívat 

celoročně a bez omezení vstupu osob, které nejsou členy Sokolské jednoty Olšany 

u Prostějova. 

 

 

Obr. 4 – plánek sportovního areálu [www.sokol.olsany.sweb.cz] 

 

1. sokolovna 

2. pohybové centrum 

3. fotbalové hřiště 

4. hřiště pro malou kopanou 

5. víceúčelové hřiště 

6. streetbalové hřiště 

7. dětské hřiště 

8. in-line okruh (plánovaná výstavba) 

9. tenisové kurty (21) (plánovaná výstavba) 

10. hřiště pro plážové sporty (23) (plánovaná výstavba) 

11. víceúčelová plocha (22) - in-line bruslení, in-line hokej, florbal, ... 
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Dětské hřiště  

Bylo vybudováno v letech  2002-2003. Je určeno pro děti 

od 3   do 10 roků. Nachází se zde řada herních prvků, které 

mají napomáhat dětem v rozvoji základních pohybových     

dovedností. 

Obr 5 – dětské hřiště 

Pohybové centrum 

Pohybové centrum bylo vybudováno z grantových prostředků Operačního 

programu Olomouckého kraje (OPOK) v letech 2003 a 2005. V současné se nachází v 

tomto centru posilovna, solárium a sauna. Centrum slouží k aktivnímu využití volného 

času zájemcům z Olšan i blízkého okolí.  

    

     

 

Obr. 6 - posilovna                         Obr. 7 - sauna                          Obr. 8 - solárium 

 

4.3  Dopravní obslužnost 

 

� Železniční doprava v obci není, doprava do sousedním měst a obcí je autobusová.   

� Autobusová trasa Prostějov hlavní nádraží přes Olšany u Prostějova do Olomouce 

hlavní autobusově nádraží. Autobusovou dopravu zajišťuje soukromý dopravce 

Lubomír Vojtila. V obci se nachází tři autobusové zastávky. Nejblíže k řešené 

lokalitě je zastávka U parku, která se nachází cca 500m východním směrem od 

předmětného území. 

� Silniční trasy III. třídy a napojení na rychlostní komunikaci E462/ R46           

exitem č. 33 
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4.4  Technická infrastruktura 

 

Technická infrastruktura je tvořena vedením, stavbami a zařízením technického 

vybavení, které s nimi provozně souvisí.  

 

Obec je elektrifikována - kabelové vedení VN 22kV. Správce sítě energetiky je 

společnost E-ON ČR s.r.o. Napojení na veřejný vodovod je ve správcovství 

společnosti INSTA ČR s.r.o. Obec je napojena na veřejný plynovod, jejímž správcem 

je společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. Gravitační jednotná kanalizace je 

zaústěna do obecní čističky odpadních vod. Správcem sdělovacích kabelů je 

Telefonica O2, a.s. Pokrytí sítí je zajištěno mobilními operátory O2, T-Mobil, 

Vodafone. Ve všech částech obce je hodnota signálu průměrně dobrá. Internetové 

připojení je vysokorychlostní ADSL a Wi-Fi a zajištěno firmou Fofrnet, spol. s.r.o. 
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5. Vlastní návrh řešení 

  

Jsou navrženy tři různé varianty řešení využití lokality. Všechny tři respektují 

územní plán obce a dodržují regulativy funkčního využití území. Varianty se liší 

především počtem pozemků pro rodinné domy, návrhem komunikací pro 

automobilovou i pěší dopravu a využitím části území pro veřejné prostranství. 

Budoucí zástavba oživí stávající část obce a vytvořením veřejného prostranství zajistí 

příjemný prostor k relaxaci pro ostatní obyvatele přilehlých částí obce. 

 

 

5.1   Varianta A 

 

Jedná se o maximální možné využití lokality. Je zde navrženo 25 

parcel o poměrně stejné výměře. Pozemky jsou velikosti pouze 600 -800m2. 

Výhodou tohoto řešení je, že všechny pozemky jsou zahradou otočeny na 

slunečnou stranu. Nevýhodou ovšem je velké množství komunikací a žádný 

prostor pro veřejné prostranství. Vzhledem k malé vzdálenosti mezi objekty 

rodinných domů, představuje další nevýhodu nedostatek soukromí, které by 

bylo pociťované budoucími obyvateli. 

Řešení viz [výkres 05 – Urbanisticko – architektonická studie – varianta A] 

 

 

5.2   Varianta B 

 

Podobné řešení jako varianta A s velikostí pozemků 600-860m2. 

Z důvodu umístění prostorného veřejného prostranství s dětským hřištěm         

o velikosti cca 4000m2 v severní části je počet samotných rodinných domů 12 a 

dále jsou navrženy 4 dvojdomky s pozemkem 1000 – 1500m2. Celkový počet 

rodinných domů je tedy 20. Množství obslužných komunikací je nižší, přesto 

není pocit soukromí tímto  nijak zvýšen. 

Řešení viz [výkres 06 – Urbanisticko – architektonická studie – varianta B] 
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5.3    Varianta C 

 

Návrh této varianty je řešen „modernějším způsobem“ . Lokalita není 

využita maximálně, ale je upřednostněno větších ploch stavebních parcel         

o průměrné výměře cca 1100m2. Tím je zajištěn větší pocit soukromí 

budoucích obyvatel. Všechny pozemky jsou řešeny po obvodě lokality a ve 

středové části je umístěno veřejné prostranství s dětským hřištěm, zelení a 

prostorem k relaxaci s celkovou výměrou cca 1735m2. Výhled z takřka všech 

rodinných domů je přímo na veřejné prostranství. Vstup na veřejné prostranství 

je ze severní a jižní části kruhového objezdu, ostatní části obvodu jsou 

z důvodu bezpečnosti oploceny živým plotem.  

 

Rozdělení lokality na pozemky a návrh dopravní infrastruktury je řešen 

s budoucím možným napojením na sousední využití pozemků. 

Řešení viz [výkres 07 – Urbanisticko – architektonická studie – varianta C] 

Po prostudování všech podkladů, vizuální prohlídce dané lokality a po 

porovnání všech kladů a záporů dojde k detailnímu rozpracování varianty C. 
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6. Detailní rozpracování varianty C 

 

Tento návrh je součástí výkresové části bakalářské práce. Návrh počítá se 

zástavbou rodinnými domy, dopravně napojených na obslužnou komunikaci, která 

povede kruhovým objezdem středem  řešeného území. Uvnitř kruhového objezdu je 

umístěno veřejné prostranství volně přístupné ze všech stran. Je zde navržen prostor 

pro odpočinek a dětské hřiště. Obecně technické požadavky na výstavbu rodinných 

domů jsou vypsány v bodě 2.2.2. 

 

V severní části obce je již jedna podobná lokalita, kde momentálně probíhá 

výstavba mnoha rodinných domů, je tam ale upřednostněno více parcel na úkor pocitu 

soukromí obyvatel. Územní řešení v této bakalářské práci chce nabídnout bydlení 

obyvatelům, kteří mají požadavek větší rozlohy pozemků a tím možnosti výstavby 

objektů s větší zastavěnou plochou a zároveň i příjemným pocitem soukromí. Rozloha 

pozemků je různá. Navrženo je 8 pozemků o výměře 1000 -1200m2 a dále 4 o výměře 

cca 1700m2,  které jsou určeny pro výstavbu dvojdomků. Celkem je zde tedy navrženo 

12 pozemků, určených pro výstavbu 16-ti rodinných domů. Malou nevýhodou 4 z nich 

je otočení zahrady severozápadním směrem. Prostranství terasy a venkovního 

posezení je tedy umístěno na západním rohu rodinného domu. Tím je cca polovina 

plochy terasy otočena na jižní slunečnou stranu. Vzhledem k větší rozloze zahrady 

nemá neslunečná severozápadní strana negativní vliv na zeleň zahrady. 

 

S výhledem do budoucna je zde počítáno s možností napojení dalších lokalit na 

novou místní komunikaci.  

 

Veřejné prostranství  umístěné ve středu celého území má výměru cca  

1735m2. Prostor bude využit k posezení na lavičkách, relaxaci v příjemném prostředí 

zeleně a vybudování menšího dětského hřiště. Vstup na veřejné prostranství je ze 

severní a západní části kruhového objezdu, ostatní části obvodu jsou z důvodu 

bezpečnosti oploceny živým plotem. 
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7. Technická infrastruktura 

 

Rozvody elektro, plynu, vodovodu a kanalizace budou napojeny na stávající 

vedení v hlavní komunikaci severně od předmětné lokality a spolu s novou výstavbou 

komunikace budou vedeny k napojení na nové rodinné domy, s ohledem na vyjádření 

jednotlivých dotčených orgánů a správců jednotlivých zařízení a vedení.   

 

 

7.1  Rozvod elektrického vedení a veřejné osvětlení 

 

Napojení na stávající rozvody elektra a veřejného osvětlení vychází 

z nadzemního vedení vysokého napětí, které bude svedeno kabelosvodem, 

přeloženo na hranici pozemku a vedeno podél hranice až k opětovnému vyvedení 

na sloup VN, umístěný jižně od řešené lokality. Z tohoto VN 22kV bude pomocí 

kioskové trafostanice, umístěné u nového sloupu severně od pozemku 

s ochranným pásmem 1m, vedeno NN 0,4kV do hlavního rozvaděče a dále 

rozvedeno do řešené lokality. Veden9 elektro viz [03 – Situace – starý i nový stav 

elektrického napětí]. Vzdálenost podzemních kabelů VN a NN je min 25cm s 

hloubkou uložení VN min 100cm a NN min 80cm.  

 

Dle vyjádření ze dne 18.12. 2009 o existenci zařízení distribuční soustavy 

(elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce 

v jeho blízkosti se v zájmovém území na parc.č. 528/12 k.ú. Olšany u Prostějova 

nachází energetické zařízení ve formě vedení vysokého napětí, které vytyčí 

ochranné pásmo 7metrů od krajního vodiče.  Z hlediska dodržování ochranného 

pásma a bezpečnostních požadavků na práci v blízkosti elektrického vedení je 

třeba dodržovat zákon 458/2000 Sb. a ČSN 50110-1. V ochranném pásmu je 

zakázáno stavět jakékoliv budovy a jiné objekty nebo provádět jakékoliv práce, 

které by vedly k destabilizaci opěrných sloupů vedení.  

 

 Elektrické vedení NN pro novou lokalitu se bude nově napojovat na podzemní 

svod NN 0,4kV vedený od kioskové trafostanice silovým kabelem AYKY 

3x240+150. Silový kabel nového vedení NN bude veden pod hranicí pozemku a 
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bude ústit do hlavního rozvaděče typu RST od výrobce Energetické strojírny Brno, 

který bude uzemněn pomocí pásoviny FeZn. Z hlavního rozvaděče bude veden 

kabel AYKY 3x120+90. Tento kabel bude uložen v obou stranách místní obslužné 

komunikace pod komunikací chodníku. Toto vedení bude zároveň napájet sloupy 

veřejného osvětlení. Vedení nízkého napětí bude pomocí tří kabelů, uložených ve 

výkopu o hloubce 800mm v pískovém loži tloušťky 100mm. Dále bude proveden 

zásyp kabelů pískem cca 100mm, dále záklop z cihel a finální zasypání okopem. 

Povrchová úprava chodníku bude provedena z betonové zámkové dlažby. 

 

 Pro veřejné osvětlení bude použit systém osvětlovacího stožáru o výšce 6m od 

firmy Vysto Kobylí s.r.o. a osvětlovací hlavice Teresa 50-1 od firmy Beghelli 

group. Uliční svítidla budou rozmístěna po obou stranách komunikace po 20 

metrech, kdy protější sloup bude vždy proti poli sloupů na straně druhé. Uliční 

svítidla mají ISO 9001 a splňují normy pro veřejné osvětlení EN 60598. 

Osvětlovací hlava sloupu bude bránit v oslňování obyvatel v nově budovaných 

rodinných domech. Příkon svítící výbojkové hlavice bude maximálně 150 W. Tím 

bude zaručeno optimální osvětlení obou stran komunikace včetně osy komunikace. 

Design svítidel je vybrán s ohledem na plánovanou zástavbu rodinných domů. 

Sloupy budou umístěny v úplném okraji chodníku tak, aby nebránily pohodlnému 

procházení chodníkem a to i mobilním osobám. 

  

7.1.1 Přeložení nadzemního vedení vysokého napětí 

 

Dle vyjádření ze dne 18.12. 2009 o existenci zařízení distribuční 

soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a 

podmínkách práce v jeho blízkosti se v zájmovém území na parc.č. 

528/12 k.ú. Olšany u Prostějova se na řešeném území nachází nadzemní 

vedení vysokého napětí 22kV. Dojde tedy k přeložení vysokého napětí 

a to kabelosvodem , kabelem vysokého napětí 3x (22-NA 2XS(F)2Y 1x 

150 mm2. Kabel bude sveden ze sloupu VN severně od území a veden 

východní a jižní hranicí území až po stávající sloup vysokého napětí, 

kde bude opět vyveden nadzemně a dále bude pokračovat stávajícím 

nadzemním vedením. Výkresová část obsahuje výkres přeložení V, viz 

[03 – Situace – starý i nový stav elektrického napětí]. 
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7.2 Plynovod 

 

Dle vyjádření č. 5593/09/153 ze dne 22.12. 2009 od firmy RWE, která je 

vlastníkem plynárenského zařízení, nedojde k dotčení stávajících sítí. Dojde 

k napojení nového vedení na stávající plynovod ocelového vedení DN 160 na 

hlavní komunikaci severním směrem od předmětného území směrem na obec 

Studenec. Dle sdělení RWE se plynárenské zařízení nachází v hloubce 0,8 – 1,5m 

a platí zde ochranné bezpečnostní pásmo 1m na obě strany. Nové středotlaké 

vedení bude uloženo pod chodníkem a vedeno oběma stranami komunikace. 

 

Nové plynové vedení bude plastové trubní DN160 a bude uloženo do 

výkopové rýhy s případným provedením pažení. Potrubí bude uloženo v pískovém 

loži cca 100mm, nad nímž bude proveden pískový násyp o tloušťce 200mm. Na 

pískový násyp bude položena igelitová varovná fólie žluté barvy, která bude 

následně zasypána okopem,  který bude zhutněn po vrstvách. Hloubka potrubí 

bude 1000mm pod upraveným terénem. 

 

 
Obr. 9 – plynovod – příčný řez 

 

Jednotlivé přípojky budou provedeny podobně jako středotlaké plynové 

vedení. Uložení bude v pískovém loži tl. 1000mm s obsypem 200mm. Provozní 

tlak bude 10kPa. Přípojka bude vedena po vnitřní straně oplocení, nebo pod 

omítkou zdi, případně i po obvodové zdi objektu. Přípojka nesmí sloužit jako 

nosná konstrukce, nebo její část. Povrchová teplota přípojky nesmí být vyšší než 
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50°C. Z bezpečnostního hlediska musí být zajištěna proti vytrhnutí ze zdi a musí 

být vedena v chráničce s přesahem na každém konci min 10mm. Materiál použitý 

pro přípojku bude polyetylén DN 20mm. 

 

Nejdříve dojde k napojení na veřejný plynovod a to navrtáním shora a 

vytvořením T-kusu kolmo s vedením kolmo na budovu. Trasa přípojky by měla 

být dlouhodobě volná a přístupná v případě nutné rekonstrukce či opravy.         

Nad přípojkou se nesmí zřizovat žádné stavby, skladovat materiál ani vysazovat 

zeleň. Norma ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení bude 

brána v potaz v případě křížení s dalšími přípojkami s minimálním krytím přípojky 

600mm. V případě nutnosti snížit krytí, musí být souhlas plynárny. 

 

Největší možná hloubka uložení je 1,5m a sklon bude 0,4% směrem k místu 

napojení na plynovod. V případě průchodu přípojky prostorem, kde hrozí zvětšení 

mechanické namáhání a při snížení krytí, se použije chránička stejně jako při 

průchodu obvodovou stěnou. 

 

Na hranici jednotlivých pozemků bude pomocí kulového kohoutu nebo 

šoupátka se zemní soupravou zřízen hlavní uzávěr plynu HUP. Uzávěr bude 

zbudován v uzamčené zděné skříni. Součástí vnitřního plynovodu budou dále 

uzávěry před spotřebiči nebo spotřebičovými regulátory a budou instalovány ve 

stejné místnosti jako spotřebič se vzdáleností uzávěru od spotřebiče maximálně 1,5 

metru. Před uzávěr spotřebiče se v případě potřeby doporučuje osadit uzávěr DN 

15 se zátkou pro účely měření tlaku plynu a odvzdušnění. 

Spaliny z každého objektu budou odvedeny komínem kruhového průřezu o 

minimálním průměru průduchu 100mm, zabezpečující přirozený odtah spalin. 

Materiál komínu musí být nehořlavý s nasákavostí maximálně 20%, odolný vůči 

mrazu, kondenzátům s izolací minimálně 40mm. Tomuto odpovídá např. komín 

Schiedel Uni *** Plus Systém Uni*** Plus je třísložkový komínový systém se 

zadním odvětráním a vnitřní keramickou vložkou. Je vhodný pro odvod spalin od 

běžných spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. 
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7.3    Vodovod 

 

Dle vyjádření ze dne 2.3. 2010 od firmy INSTA CZ s.r.o. v jejíž správě je 

podzemní síť vodovodního řádu Olšan u PV se východně od řešeného území 

nachází stávající vodovodní řád PVC 110 L 426.78m, z něhož dojde k napojení 

veřejného vodovodu na novou lokalitu.  

 

Nový vodovodní řád PVC 100 bude veden pod veřejnou komunikací 

chodníku a to dle platných zásad normy ČSN 73 6005 pro prostorové uspořádání 

sítí. Dále je nutno brát v potaz plán rozvoje vodovodů a kanalizací číslo 274/2001 

Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Dále zákon o životním 

prostředí číslo 17/1992 Sb., vyhlášku 428/2001 Sb. uvádějící technické požadavky 

na vodovod a v neposlední řadě dodržovat normu ČSN 75 5401 pro navrhování 

vodovodního potrubí. 

 

Pro lokalitu je navrženo jednostranné vedení vodovodního potrubí, uložené 

do upraveného dna výkopové rýhy a to do vrstvy písku o tl. 100mm se sklonem 

nivelety dna potrubí 3‰ s ohledem na ČSN 75 5401 nebo vyhlášky číslo 428/2001 

Sb. Parametry ukládání potrubí vodovodu. V obloucích budou provedeny opěrné 

betonové bloky. Minimální hloubka uložení potrubí bude 1,2metry 

s předpokladem hlinité zeminy. V případě zjištění jiného druhu zeminy a to např. 

hlinitopísčité, písčité, kamenité či skalnaté, bude vedení uloženo v hloubce 1,3 – 

1,5metru pod hranici upraveného terénu. Toto upřesní provedení geologického 

průzkumu. Potrubí nesmí být uloženo hlouběji než 1m pod doporučenou hloubku. 

Po částečném zasypání potrubí se na něm provede tlaková zkouška vodou a to dle 

ČSN 75 5911, 1995. 

Požární bezpečnost staveb dle normy ČSN 73 0873 je zajištěno zásobování 

požární vodou z hydrantu, umístěného v prostoru veřejného prostranství. Návrh 

počítá se zástavbou obestavěného prostoru do 200m2 s požární plochou S≤120m2. 

 

Vodovodní přípojky budou vedeny co nejkratší cestou kolmo na objekt se 

sklonem min 3‰ k veřejnému vodovodu a budou vedeny v nezámrzné hloubce tj. 

0,8 – 1,2m pod úrovní upraveného terénu. Materiál a průměr bude použit PVC a 



 24 

DN 32mm. Na veřejné potrubí se přípojky napojí pomocí tvarovky s odbočkou, 

nebo navrtávacího pásu. Zemní soustava se navrhne, pokud není v místě odbočení 

přípojky navržena šachta. Dále je nutno dodržovat normu ČSN 73 6005 a to 

v případě křížení přípojky s jinými médii. Před zprovozněním přípojky je nutné 

provést vodotěsnost přípojky a to dle normy ČSN EN 805. Na přípojku navazuje 

vodoměrná soustava, která bude vždy tvořena uzávěrem před a za vodoměrem, 

hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu, ochrannou jednotkou a vypouštěcí 

armaturou a umístí se dle dohody s provozovatelem vodovodů.  

 

Trouby z PVC budou uloženy do výkopu a obsypány vytříbenou zeminou 

nebo pískem. Před zasypáním trub budou provedeny výkopy pro jednotlivé 

přípojky, které budou zásobovat jednotlivé objekty pitnou vodou. Zemina, která 

bude použita k zasypání výkopů bude postupně zhutňována. 

 

V rozvodné síti v místě napojení musí být dodržen nejmenší přetlak vody 

Pmin a to dle normy ČSN 75 5401 pro Navrhování vodovodního potrubí a vyhláška 

č. 428?2001 Sb. Přetlak 0.15MPa je u objektů o dvou nadzemních podlažích a při 

odběru vody nesmí přetlak klesnout pod 0,05MPa tj. pod 5m vodního sloupce. U 

hydrantů s přetlakem 0,2MPa nemá přetlak při odběru požární vody klesnout pod 

0,05MPa. Maximální přetlak vody v nejnižších místech vodovodní sítě nemá 

klesnout pod 0,6MPa. Spotřební armatury, použité v navržených objektech, jsou 

dimenzovány na uvedené přetlaky. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Obr. 10 – vodovod – příčný řez 
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7.4   Jednotná kanalizace 

 

Veškeré stavby musí být dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. napojeny na veřejnou 

kanalizaci. Kanalizace musí spolehlivě a hospodárně odvádět veškeré odpadní 

vody z objektu do zařízení pro čistění odpadních vod.  

 

Jako podklad pro výstavbu kanalizace bude brán v potaz zákon číslo 274/2001 

Sb. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Zásady řešení sítí pak udává norma ČSN 

75 6101 z roku 2004. Stoky a objekty na nich musí být vodotěsné, vodotěsnost se 

zkouší dle ČSN 75 6909 a dalších norem, kde jsou uvedeny tolerance pro velmi 

malé průsaky. Navrhovaná stoka bude mít jeden průtečný profil. Kanalizační 

soustava je navržena jako větvená a napojena do stávající kanalizační sítě, vedené 

severně od řešeného území v komunikaci silnice III.třídy směr Studenec. Stávající 

gravitační jednotná kanalizace je betonová o DN 1000. Nová trasa stoky je na ni 

napojena a vedena jižním směrem až k východní hranici řešení lokality. Odtud je 

větvená a rozvedená do lokality rodinných domů.  Dimenze nového kanalizačního 

potrubí je DN 600 a je také jednotná gravitační. Odvádí tedy společně splaškové i 

dešťové vody beztlakovým průtokem vod s volnou hladinou vod ve stokách, 

směřujících směrem k místu napojení a následně dále vedeny do čističky 

odpadních vod. Jednotlivé přípojky RD jsou DN 250. Materiál použitý na potrubí 

je plas PE. Trasování stok a jejich uložení v příčném profilu komunikací ve 

městech a obcích zohledňuje ČSN 73 6005, kde stoky mají být ukládány do 

veřejných ploch a podzemních komunikací. V řešeném území je to pak nově 

budovaná místní komunikace. Křížení stok se na řešeném území nebude 

vyskytovat. Navržené kanalizační potrubí je vedeno v ose místní komunikace a na 

spodní trasu kanalizace jsou napojeny jednotlivé rodinné domy. 

 

Při návrhu byly respektovány zásady pro prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení dle ČSN 75 6005 a to nejmenší dovolené vzdálenosti 

vodorovné pro silové kabely 0,5m, pro plynovod 1m a pro vodovod 0,6m.. Při 

křížení jsou to svislé vzdálenosti od kabelů a to u silových kabelů 0,3m od 

sdělovacích kabelů 0,2m, u plynu 0,5m a u vody 0,1m. Dále musí být vždy 
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dodržena zásada, že kanalizace vede vždy pod vodovodem. [Hasík, O.: Stavby 

vodovodů a kanalizací, VŠB Ostrava 2007]. 

 

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch u RD budou odvedeny do vsaků 

na vlastních pozemcích. V případě přívalových dešťů bude zajištěn odtok 

dešťových vod do kanalizace a to pomocí rigolů. Voda bude přes vpusti odváděna 

pomocí plastového potrubí DN 150 do navržené jednotné kanalizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 11 – kanalizace – příčný řez 

 

 

 

7.5     Odpadové hospodářství 

 

Každý rodinný dům bude mít svoji nádobu na odpad – popelnici, kterou dle 

pravidelného týdenního rozpisu budou přemisťovat ke krajnici komunikace. 

Oprávněná firma s nakládáním s odpady bude pravidelně odvážet domovní odpad. 
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8. Řešení dopravní infrastruktury 

 

Napojení nově navržené komunikace bude na státní silnici III. třídy Olšany u 

PV - Studenec. Tato místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace a 

slouží zejména pro místní dopravu. Nově navržená komunikace se bude                    

dle ČSN 73 6110 podle urbanisticko dopravní funkce nazývat komunikací obslužnou 

s funkcí obslužnou. Neměla by mít pouze funkční smysl, ale částečně i funkci 

estetickou, tak aby vytvořila veřejný uliční prostor. 

 

Jako silniční pozemek komunikace bude bráno těleso, ohraničené šířkou 

vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníku. Napojení nové 

komunikace na stávající je zřejmé z výkresu [07 – Urbanisticko – architektonická 

studie – varianta C – návrh], který je součástí této práce. Řešení nové komunikace na 

předmětném pozemku sestává se dvou přímých obousměrných částí komunikace se 

zaústěním do jednosměrného kruhového objezdu o tvaru elipsy, který je umístěn ve 

středu řešeného území. Vnitřní část o rozloze cca 1735m2 je využita jako veřejné 

prostranství s menším dětským hřištěm. 

 

Přímé obousměrné části obslužné komunikace jsou o šířce 6m, tj. 3m na jeden 

pruh. Dle ČSN 73 6102 je vozovka na kruhovém objezdu o šířce 5m, s výjimkou užší 

části komunikace elipsy, kde je šířka vozovky rozšířena na 8m a to z důvodu 

pohodlného průjezdu vozidel větší velikosti. Konstrukce vozovky je navržena jako 

netuhá z krytem z asfaltobetonu ABS II a dalšími podkladními vrstvami. Odvodnění je 

zajištěno v příčním směru vozovky se sklonem 2% na každou stranu. Směr podélný 

bude zajištěn drenáží. 

 

Faktor rozhledu pro zastavení je důležitý v místě napojení nové obslužné 

komunikace na stávající silnici III.třídy. Rozhled pro zastavení před překážkou na 

jízdním pruhu musí být zajištěn v celé délce trasy pozemní komunikace. 

Délka rozhledu se skládá z dráhy, projeté vozidlem za dobu postřehu a reakce 

řidiče, označující návrhovou rychlost 30hm/h a dále se skládá z brzdné dráhy vozidla. 
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Komunikace pro pěší jsou navrženy tak, aby byly v souladu s vyhláškou číslo 

369/2001 Sb. a to tak, aby umožňovaly přístup všech obyvatelů k rodinným domům a 

veřejnému prostranství. Komunikace pro pěší dále navazuje na příjezdovou 

komunikaci silnice III.třídy severně od lokality. Od hlavního dopravního prostoru 

bude oddělen vertikálně zvýšenou obrubou pomocí betonových obrubníků. Do 

stavební šířky chodníku se započítává pruh/pás pro chodce a bezpečnostní odstup a 

tato šířka chodníku tvoří průchozí prostor o šířce 2m, umožňující pohodlný průchozí 

prostor i mobilním osobám. [Krajkovič, M. a kol.: Dopravní stavby I. – pozemní 

komun., CERM Brno, 1998]. 

 

Povrchová nášlapná vrstva bude provedena z betonové zámkové dlažby 

přírodní šedé barvy o tl. 60mm a bude uložena do struskového lože certifikované 

skladby. V místě napojení chodníků a vjezdů jednotlivých rodinných domů bude 

použita pojezdná zámková dlažba o tl. 80mm. Chodník a upravený terén bude 

rozdělen betonovými zahradními obrubníky, spojenými na pero a drážku. Chodník a 

obslužná komunikace bude rozdělena silničním obrubníkem o tl. 150mm. Veškeré 

části chodníku budou splňovat bezbariérové požadavky na řešení komunikace. 
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9. Veřejné prostranství  

 

Tento prostor navržen ve středu řešení lokality je určen k relaxaci v příjemném 

prostředí, obklopeném zelení, s částí využitou jako dětské hřiště. Je to plocha o 

výměře cca 1735m2, kde se neuvažuje se zástavbou a budou zde vysazeny okrasné 

dřeviny, křoviny, středně vzrostlé stromy a tráva. 

 

Celý prostor veřejného prostranství bude ohraničen živým plotem, s výjimkou 

dvou vstupů, umístěných v severní a jižní části prostranství. Prostor veřejné zeleně        

i dětského hřiště bude  dostatečně osvětlen pomocí sloupů veřejného osvětlení a to 

v rozmezí 25m. 

 

 

9.1    Veřejná zeleň 

 

Celé veřejné prostranství bude zatravněno parkovou travní směsí. Po 

obvodu bude vysazen živý plot, vyjma severního a jižního vstupu do prostoru. 

Uvnitř prostoru budou vysazeny středně vzrostlé stromy různých druhů, 

okrasné dřeviny a keře. 

 

 

9.2    Dětské hřiště a mobiliář 

 

Menší dětské hřiště je umístěno v západní části veřejného prostranství. 

Je vybaveno modulovým herním systémem pro děti a to dřevěným domkem 

s prolézačkou a skluzavkou, třemi pružinovými houpačkami a pískovištěm 

s dřevěným okrajem. 

Veškeré vybavení dětského hřiště vč. mobiliáře (lavičky a odpadové 

koše) jsou dodány firmou Jiří Mooz – vybavení dětských hřišť, splňující 

požadavky ČSN EN 1777, jsou certifikovány a splňují normu 1176-1 až 7.viz 

[www.mooz.cz]. 
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Obr. 12 – pružinová houpadla, [www.mooz.cz] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 13 – dvojdomek se skluzavkou  Obr. 14 – pískoviště s dřevěným okrajem 

         [www.mooz.cz] 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    Obr. 15 – mobiliář - dřevěná lavička a odpadový koš, [www.mooz.cz]  
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10. Charakteristika rodinných domů – typové řešení 

    příkladu objektu 

 

 

Vzhledem k větší ploše stavebních parcel se na předmětném území počítá 

s výstavbou prostornějších rodinných domů. Dle technických požadavků by to měly 

být domy se sedlovou střechou, orientace hřebene však specifikována není.  

 

Níže je uvedený příklad typového řešení příkladu rodinného domu pro 4-6 

osob o užitné ploše 280,1m2 a zastavěné ploše 331,6m2. Objekt zahrnuje dvojgaráž a 

případně jedno další stání v prostoru vedle garáže. Výška hřebene je 8,6m a sklon 

střechy 23°. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 16 – Vizualizace typového objektu od firmy G Servis CZ, s.r.o,. [www.gservis.cz] 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 17 – pohledy vzorového objektu od firmy G Servis CZ, s.r.o., [www.gservis.cz] 
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       Obr. 18 – pohledy vzorového objektu od firmy G Servis CZ, s.r.o., [www.gservis.cz] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 – půdorysné řešení vzorového objektu 

od firmy G Servis CZ, s.r.o,. [www.gservis.cz] 
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11. Propočet celkových nákladů 
 

 
Propočet celkových nákladů THU je vypracován pro variantu C. Ceny za 

veškeré provedené práce jsou sestaveny na základě ceníků od firmy 

EUROGEMA, CZ, a.s. Olomouc, poskytující české stavební standardy. Ceny 

za ostatní stavební prvky, např. prvky dětského hřiště apd., jsou získány přímo 

od dodavatelů. 

 

 

11.1  Stavební objekty 

 

 inženýrské sítě 

 

   veřejná jednotná kanalizace DN 600 

       
zemní práce 2 242 365,- 
základy 32 587,- 
vodorovné konstrukce 81 368,- 
trubní vedení ... 346m x 3 059,- 1 058 451,- 
ostatní konstrukce a práce 60 139,- 
přesun hmot 345 471,- 
celkem 3 820 381,- Kč 

 
 
              veřejný vodovod PVC 100 
 

zemní práce 907 417,- 
svislé a kompletní konstrukce 10 850,- 
vodorovné konstrukce 50 138,- 
potrubí ... 383m x 1 328,- 508 681,- 
přesun hmot 157 860,- 
montáže oznam. a zabezp. zařízení 5 340,- 
celkem 1 640 286,- Kč 
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              veřejný plynovod DN 160 
 

zemní práce 744 243,- 
vodorovné konstrukce 44 451,- 
přesun hmot 81 496,- 
plynovod vedení ... 532m x 545,- 290 019,- 
celkem 1 160 209,- Kč 

 
 
   veřejné elektro vedení VN a NN 
 

zemní práce 896 788,- 
demontáž VN ... 183m x 500,- 91 500,- 
trafostanice 768 000,- 
nové podzemní VN ... 226m x 2400,- 542 400,- 
nové podzemní NN ... 445m x 922,- 410 290,- 
hlavní rozvaděč 101 500,- 
celkem 2 810 478,- 

 
 

veřejné osvětlení 
 

elektromontáže , ocel. sloup výška 6m,  
po 20 m po obou stranách chodníku a na VP 
22 ks x 25 760,- 

 
566 720,- Kč 
 

 
 
 

komunikace a chodník 

 

zemní práce 1 064 779,- 
asfaltobeton ABS II tl. 50cm, š nad 3m ... 
1 928m2 x 770,- 

1 484 560,- 

chodník bet. zámk. dlažba ... 1 062m x 458,- 486 396,- 
přesun hmot 226 625,- 
celkem 3 262 360,- Kč 

 

 

      veřejné prostranství   
 
       

příprava půdy pro výsadbu ... 1735m2 x 52,- 90 220,- 
keř na živý plot – 304ks x 36,- 10 944,- 
jehličnany 36ks x 425,- 15 300,- 
houpačky 3x 11 500,- 34 500,- 
dvojdomek + skluzavka 67 500,- 
pískoviště 1x 19 600,- 19 600,- 
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lavičky 8 x 5000,- 40 000,- 
odpadový koš 3 x 3 800,- 11 400,- 
celkem 289 464,- Kč 

 
 
 
         inženýrské sítě přípojky   
 

vodovodní přípojka DN 32 délka 6m x 4 210,- 25 260,- 
vodoměrná šachta 20 000,- 
kanalizační příp. DN 250 délka 10m x 4 560,- 45 600,- 
prefabrikovaná vpust 18 000,- 
plynová přípojka DN 20 délka 7m x 934,- 6 538,- 
elektrická přípojka kabel AL 50mm2  
délka 6,5m x 452,- 

2 938,- 

celkem 118 336,- Kč 
 
 
 
         vlastní objekt RD a zpevněné plochy   
 

OP = OPz + OPss + OPhs + OPs 
OP = 57 + 188 + 308 + 392 
945m x 5 444,- 

5 145 000,- 

zpevněné plochy zámková dlažba tl. 80 ... 
30m2 x 800,- 

24 000,- 

zpevněné plochy zámková dlažba tl. 60 ... 
25m2 x 719,- 

17 975,- 

celkem 5 186 975,- Kč 
 
 
 
 

Celkové náklady na stavební objekty 
 

veřejná jednotná kanalizace DN 600 
 

3 820 381,-  
 

veřejný vodovod PVC 100 
 

1 640 286,-  
 

veřejný plynovod DN 160 
 

1 160 209,-  
 

veřejné elektro vedení VN a NN 
 

2 810 478,- 

veřejné osvětlení 
 

566 720,- 
 

komunikace a chodník 
 

3 262 360,- 
 

veřejné prostranství   
 

289 464,- 
 



 36 

inženýrské sítě přípojky 16 x 118 336,-  
 

1 893 376,- 
 

vlastní objekt RD a zpevněné plochy  
16 x 5 186 975,- 
 

82 991 600,- 

 
celkem 

 
98 434 874,- 

 

 

 

11.2  Projektové a průzkumné práce 

 
7,4 % z celkových nákladů na výstavbu 

7,4% z 98 434 874 = 7 284 180 ,- Kč 

 

 

11.3  Náklady na umístění stavby 

 

zařízení staveniště, provozní vlivy a pracovní vlivy 

3-5% z celkových nákladů na stavbu 

4% z 98 434 874 = 3 937 393 ,- Kč 

 

 
11.4  Provozní soubory 

Není předmětem řešení ... 0,- Kč 

 

 

11.5  Stroje a zařízení 

Není předmětem řešení ... 0,- Kč 

 

 

11.6  Umělecká díla 

Není předmětem řešení ... 0,- Kč 

 

 



 37 

11.7  Pozemky 

cena odkupovaných parcel o celkové ploše 2,05 ha s průměrnou cenou 

850,- Kč/ m2 

20 500 x 850 = 17 425 000,- Kč 

 

 

11.8  Jiné investice 

 rezerva = 4 – 7% z celkových nákladů na stavbu. navrhuji tedy 5% 

5% z 98 434 874 = 4 921 743 ,- Kč 
 

 

11.9  Ostatní náklady 

 Poplatky a jiné náklady. Nepředpokládají se. ... 0,- Kč 

 

 

11.10  Celkové vyčíslení nákladů 

 

náklady na stavební objekty 
 

98 434 874,- 

projektové a průzkumné práce 
 

7 284 180,-  

náklady na umístění stavby 
 

3 937 393,-  
 

provozní soubory 
 

0,- 

stroje a zařízení 
 

0,- 
 

umělecká díla 
 

0,- 
 

pozemky 
 

17 425 000,- 
 

jiné investice  
 

4 921 743,- 
 

ostatní náklady 
 

0,- 

 
celkem 

 
132 003 182,- Kč 

 

 
Náklady celkem bez DPH .... 132 003 182,- Kč 
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12. Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit  ideální prostředí pro bydlení a pro  

zástavbu rodinných domů pro obyvatele, poptávající pozemky větší rozlohy a 

hledající příjemný pocit soukromí v klidné lokalitě obce. Byly vyhotoveny tři varianty, 

z nichž byla vybrána jedna, která byla podrobně zpracována a to včetně propočtu 

nákladů k výstavbě rodinných domů i nákladů potřebných pro vytvoření veřejného 

prostranství s dětských hřištěm. Dětské hřiště a veřejná zeleň poskytnou místo pro 

relaxaci obyvatel nejen nových objektů, ale i přilehlých rodinných domů a bytů. 

Vyřešena byla i technická a dopravní infrastruktura, která pohodlně navazuje na 

stávající státní silnici III.třídy Olšany u PV - Studenec.  

Podobné řešení lokality, vhodné k bydlení, by se mohlo realizovat i na 

sousedních pozemcích, které nabízejí několikanásobně větší prostory. Území by tak 

bylo řešeno stejným rázem a bylo tak pohodlně spojeno v jednu větší lokalitu 

zastavěnou rodinnými domy. 

 

Předmětná zástavba by se při realizaci mohla řešit jako developerský projekt a 

jednotlivé objekty rodinných domů prodávat jako celek, případně celé území připravit 

pro zástavbu rodinných domů, které by si budoucí obyvatelé zástavby zastavěli 

individuálně. 
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