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ANOTACE 

Hýbner Roman.: Revitalizace oblasti mezi ulicemi Moravská, Mezicestí, U Haldy  

a Závodní , Ostrava - Hrabůvka 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inţenýrství, 

Ostrava 2011, Bakalářská práce, Vedoucí: Ing. Zbyněk Proske, Počet 

stran: 52 

 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat návrh urbanistické studie revitalizace oblasti mezi 

ulicemi Moravská, Mezicestí, U Haldy a Závodní v Ostravě Hrabůvce. 

V textové části je zařazena stručná rekapitulace teoretických východisek a základních 

poznatků o území, průvodní a souhrnná technická zpráva návrhu řešení, ekonomické 

zhodnocení a závěrečné shrnutí. Výkresová část je vypracována v rozsahu urbanisticko-

architektonické studie, včetně návrhu řešení dopravy, veřejného prostranství a mobiliáře. 

Zabývá se problematikou současného stavu lokality na základě shromáţděných poznatků 

o území. Podrobněji jsou řešeny problémy týkající se parkovacích stání pro bytové domy, 

prodejny a gymnázium. 

 

ANNOTATION 

Hýbner Roman: Revitalization of area between the Moravská, Mezicestí, U Haldy and 

Závodní streets, Ostrava - Hrabůvka 

VŠB –TU of Ostrava, Faculty of civil engineering, Department of Urban 

Engineering, Ostrava, 2011, Bachelor´s labour, Bachelor´s Thesis: Ing. 

Zbyněk Proske, Numer of pages: 52 

 

The aim of this thesis was to a proposal for urban revitalization study of the area between 

the Moravská, Mezicestí, U Haldy and Závodní streets in Ostrava Hrabůvka. In the text 

section, there are included a brief recapitulation of the theoretical background and basic 

knowledge of the territory the accompanying and summary technical report of suggested 

solution, economic evaluation and a final summary. The drawing part is made in the range 

of urban and architectural studies, including proposals on traffic solutions, public spaces 

and street equipment. The thesis deals with the problems of the current state of the area 

based on the collected knowledge about the area. In more detailed form, it deals with 

issues relating to parking places for residential houses, shops and grammar school.  
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1. ÚVOD 

 

Jakmile byla zveřejněna témata bakalářských prací, hned jsem věděl, které si vyberu. 

Zalíbilo se mi téma s názvem „Revitalizace oblasti mezi ulicemi Moravská, Mezicestí,  

U Haldy a Závodní, Ostrava - Hrabůvka“ a nechal jsem si jej tedy zapsat.  Ze začátku jsem 

byl překvapen velikostí území, které je velké cca. 193 200 m
2
, ale pak jsem usoudil, ţe je 

to výzva, která se neodmítá. Navíc to bude dobrá příprava pro budoucí praxi.  

Zadání této práce navrhla VŠB-TU Ostrava a jako vedoucí BP mi byl přidělen  

Ing. Zbyněk Proske. O podklady jsem nejdříve ţádal na ÚMob Jih, ale byl jsem odkázán 

na Magistrát města Ostravy – Útvar hlavního architekta. Zde mi byly poskytnuty mapové 

podklady zadaného území a uţ mi nic tedy nebránilo začít zpracovávat bakalářskou práci. 

Po prvním prozkoumání lokality mi bylo hned jasné, co budu v mé práci řešit. 

Zabýval jsem se problematikou současného stavu lokality na základě shromáţděných 

poznatků o území. Mezi hlavní problémy patří nedostatek parkovacích stání. Řidiči parkují 

své auta na zelených plochách, proto jsem navrhl parkovací stání pro obytné domy, 

prodejny a budovu gymnázia. Dalším problémem je, ţe v některých ulicích chybí 

komunikace pro pěší nebo není zajištěna její minimální šířka. Chodci jsou nuceni chodit po 

komunikacích pro motorová vozidla a je tím ohroţeno jejich zdraví.  

Cílem této bakalářské práce je tedy vyřešit problematiku lokality a provést návrh 

urbanisticko - architektonické studie revitalizace oblasti. Návrh dále obsahuje řešení 

dopravy, parkovací a odstavné stání, řešení veřejného prostranství a mobiliáře. 

 Součástí práce je textová a grafická část. Textová část obsahuje rekapitulaci 

teoretických východisek a základních poznatků o vymezeném území, průvodní  

a souhrnnou technickou zprávu, ekonomické zhodnocení navrhované varianty a závěrečné 

zhodnocení. Grafická část obsahuje umístění lokality, situaci širších vztahů, vazbu na 

občanskou vybavenost, situaci řešeného území s vyznačením problémů a limitů v území, 

urbanistický návrh řešení lokality, podrobnější řešení parkovacích stání pro obytné domy, 

prodejny a budovu gymnázia a jejich koordinační situace. Součástí této části je i dopravní 

řešení lokality a řez parkovištěm. Výkresy jsou uvedeny v obsahu výkresové části této 

bakalářské práce. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1  Hlavní teoretická východiska 

 

Revitalizace území 

Revitalizace území je proces obnovení a oţivení území, který pochází z latinského slova 

revitalis a v překladu znamená znovu ţivotaschopný. Slovo revitalizace se ve stavebnictví 

pouţívá i v jiných spojeních, např. revitalizace krajiny, revitalizace zeleně, revitalizace 

vodních toků, revitalizace stavby atd. 

 

Urbanismus 

Obsahuje metody, postupy a činnosti k harmonickému usměrnění lidského osídlení.  

Vyuţívá se při řešení zástavby měst, obcí a krajiny, často jako nástroj v územním 

plánování. Povaţuje se za vědní obor, který však má zvláštnost v tom, ţe některé 

urbanistické počiny se současně povaţuji za umění, respektive umělecká díla, protoţe 

urbanismus řeší nejen problémy technické, ale i výtvarné a estetické. [1] 

 

Územní plánování 

Obecným cílem územního plánování je optimální vyuţití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je 

zlepšit vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních a 

civilizačních hodnot. [1] 

 

Území 

Území je část zemského povrchu, ale procesy v území zahrnují i to, co se nachází pod jeho 

povrchem a nad ním. [3]  

 

Urbanistická studie 

Územně plánovací podklad, který řeší územně technické, urbanistické a architektonické 

podmínky vyuţití území. [13] 
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Pozemní komunikace 

Cesta určená pro dopravu silničních vozidel a chodců, která je důleţitou součástí 

infrastruktury kaţdého státu. Dělí se na dálnice, silnice, místní a účelové komunikace. 

 

Místní komunikace 

Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouţí převáţně místní 

dopravě na území obce. Rozdělují se podle dopravního významu, určení a stavebně 

technického vybavení do těchto tříd: 

 

- místní komunikace I.třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace,  

- místní komunikace II.třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace, 

- místní komunikace III.třídy, kterou je obsluţná komunikace,  

- místní komunikace IV.třídy, kterou je komunikace. [2]  

 

Sběrné komunikace 

Sběrné komunikace přivádějí dopravu do městské rychlostní komunikace nebo na vnější 

silniční síť. Jsou hlavním nositelem tras MHD. [5] 

 

Obsluţné komunikace 

Obsluţné komunikace zpřístupňují jednotlivé budovy, objekty nebo území, zajišťují tedy 

jejich přímou obsluhu. [5] 

 

Chodník 

Chodník je část pozemní komunikace nebo samostatná pozemní komunikace, která slouţí 

chodcům k přesunu po délce komunikace. Chodníkem zpravidla bývají vybaveny místní 

komunikace v zastavěných částech obcí, a to buď po jedné, nebo po obou stranách. [18] 

 

Dopravní prostor 

Prostor nad částí komunikace, která slouţí veřejnému dopravnímu provozu. Dělí se hlavní 

a přidruţený dopravní prostor. [5] 

 

Hlavní dopravní prostor 

Představuje část dopravního prostoru, vymezenou volnou šířkou komunikace a zpravidla 

totoţnou s kategorijní šířkou. [5] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemn%C3%AD_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chodec
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_komunikace
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Přidruţený prostor 

Přidruţený prostor je část dopravního prostoru mezi hlavním dopravním prostorem a 

přilehlou zástavbou. [5] 

 

Parkování 

Parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (parkování krátkodobé – do 

2 hodin trvání; parkování dlouhodobé – nad 2 hodiny trvání). [5] 

 

Odstavování 

Odstavování značí umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se 

vozidlo nepouţívá. [5] 

 

Stání 

Stání představuje plochu slouţící k odstavení nebo parkování vozidla. [5] 

 

Tuhé vozovky 

Tuhé vozovky jsou charakterizovány tím, ţe jejich hlavní nosnou konstrukcí je cementová 

deska, která můţe být přímo pojíţděna koly vozidel nebo opatřena asfaltovým krytem. [5] 

 

Netuhé vozovky 

Vozovky s asfaltovým krytem a s asfaltem stmelenými nebo vůbec nestmelenými 

podkladními vrstvami. [5] 

 

Křiţovatka 

Křiţovatka je místo styku alespoň dvou vzájemně propojených pozemních komunikací. 

 

Obytná zóna 

Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíţ začátek i konec je označen dopravní značkou. V 

obytné zóně smějí chodci uţívat pozemní komunikaci a děti si zde mohou hrát. Nejvyšší 

povolená rychlost vozidel je 20 km/h a přitom musí být ohleduplní vůči chodcům. Stání je 

v obytné zóně dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. 
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2.2 Doplňující teoretické pojmy 

 

Správní území obce 

Krajina a sídlo vymezené administrativními hranicemi a spadající pod jeden obecní úřad.  

Můţe obsahovat i několik dalších malých sídel.[4] 

 

Katastr nemovitostí 

Geometrické určení pozemků a budov s popisem. [4] 

 

Bytový dům 

Je stavba, ve které více neţ polovina podlahové plochy odpovídá poţadavkům na trvalé 

bydlení a je k tomuto účelu určena. [8] 

 

Rodinný dům 

Je stavba pro bydlení, která svým uspořádáním odpovídá poţadavkům na trvalé rodinné 

bydlení a v níţ je více neţ polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k 

bydlení. Můţe mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní podlaţí a jedno podzemní 

podlaţí a podkroví. [8] 

 

Stavba pro obchod 

Je stavba, která musí splňovat zvláštní poţadavky v závislosti na velikosti prodejní  

plochy. [9] 

 

Technická infrastruktura  

Souhrn dopravních, energetických, vodohospodářských a telekomunikačních zařízení. [4] 

 

Ochranné pásmo 

Území, kde je omezena či zakázána určitá činnost, existence staveb nebo způsob 

vyuţívání. [4] 

 

Zeleň 

Obecně všechny plochy porostlé vegetací. Dělí se na zeleň veřejnou, soukromou a 

vyhrazenou. [4] 



6 
 

3. ZÁKLADNÍ POZNATKY A ROZBOR STÁVAJÍCÍHO 

STAVU  

 

3.1 Historie města Ostravy 

 

Ve druhé polovině 13. století se objevila v závěti olomouckého biskupa Bruna ze 

Schauenburku první zmínka o Moravské Ostravě. V tomto období získala tato malá osada 

statut města a městská práva. Centrem města bylo velké náměstí, které tvořilo několik 

měšťanských domů.  

Koncem 14. století byly vybudovány kolem města pevné hradby a rozmach města 

pokračoval. Později Ostrava koupila vsi Čertovu Lhotku (dnešní Mariánské Hory) a 

Přívoz. V roce 1556 zasáhl Ostravu velký poţár, kdy všechny domy na náměstí lehly 

popelem. V roce 1625 při epidemii moru zahynulo asi pěti set osob města.  

Na začátku 18. století ţilo ve městě zhruba tisíc obyvatel. V té době byla Moravská 

Ostrava podle velikosti aţ na 53. místě mezi městy na Moravě. Ve druhé polovině 18. 

století a začátek 19. století znamenal pro Ostravu rozhodující obrat k lepšímu v podobě 

nálezu kamenného uhlí, vybudování Rudolfovy hutě ve Vítkovicích a výstavby Severní 

dráhy Ferdinandovy. Koncem 19. století bylo město nejvýznamnější průmyslovou oblastí 

Rakousko-Uherska. Po první světové válce došlo ke spojení některých obcí, které tvořily 

jediný správní celek. Během německé okupace došlo k připojení dalších obcí a v roce 1946 

se začal pouţívat název Ostrava. Dnešní statutární město Ostrava má rozlohu 214 km² tvoří 

a tvoří ji celkem 23 městských obvodů, ve kterých ţije více neţ 310 tisíc obyvatel. 

 

3.2 Historie místní části Ostravy – Hrabůvky 

 

Z konce 14. století pochází první písemná zmínka o obci Nová Hrabová. Tento název 

nevydrţel dlouho a v roce 1408 se obec přejmenovala na Novou Hrabůvku a v roce 1437 

jen na Hrabůvku. Obyvatelé Hrabůvky se ţivili především zemědělstvím. Mezi hlavní 

činnosti patřilo pěstování plodin, chov dobytka a rybníkářství. Při rozvoji průmyslu v 

Ostravě, především výstavbou Vítkovických ţelezáren, docházelo k odlivu většiny muţů, 

kteří místo zemědělství hledali práci v průmyslových závodech. Narůstající počet obyvatel 

vedl ke zvýšení počtu obytných domů pro dělníky. Proto vznikla v letech 1921–1923 

Jubilejní kolonie, kterou tvořily jednopatrové domky s vnitřním dvorem. Obec byla 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1408
http://cs.wikipedia.org/wiki/1437
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtkovick%C3%A9_%C5%BEelez%C3%A1rny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/1921
http://cs.wikipedia.org/wiki/1923
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jubilejn%C3%AD_kolonie&action=edit&redlink=1
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původně připojena k Paskovu a později k Hrabové. Teprve v roce 1924 se stala součástí 

Moravské Ostravy. 

 

3.3 Charakteristika místní části Ostravy – Hrabůvky 

 

Hrabůvka je historická obec nacházející se na území statutárního města Ostravy. V 

současnosti tvoří místní část městského obvodu Ostrava-Jih. Její katastrální území má 

rozlohu 428,48 ha a v její západní části se nachází severní část zástavby ostravské místní 

části Bělský Les. [18] 

 

3.4 Charakteristika řešeného území 

 

3.4.1 Podklady 

Abych mohl začít pracovat na své bakalářské práci, musel jsem nejdříve obejít úřady a 

obstarat si data vztahující se k řešenému území. Mezi základní vstupní data, ze kterých 

vycházejí mé návrhy, patří mapové podklady získané na Magistrátu města Ostravy.  

Získané mapové podklady tvoří: 

- Polohopis  

- Výškopis  

- Územní plán města Ostravy z roku 1994, průběţně upravovaný 

- Inţenýrské sítě 

 

Dalšími vstupními daty jsou územně analytické podklady tvořené textovou a grafickou 

částí. Z grafické části jsem pouţil jako zdroj informací výkres limitů vyuţití území. 

 

3.4.2. Umístění řešeného území 

Řešená lokalita se nachází v jiţní části města Ostravy, které leţí v Moravskoslezském kraji 

a je počtem obyvatel třetím největším městem České republiky. Území, které zpracovávám 

ve své práci, patří do místní části Ostravy – Hrabůvky a je součástí městského obvodu 

Ostrava – Jih. Tento obvod patří se sto patnácti tisíci obyvateli mezi největší části města. 

Poloha je zhruba 10 km jiţně od polských a 50 km západně od slovenských hranic. 

Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina. Nedaleko Ostravy se také nachází 

pohoří Beskydy, které obyvatelé metropole často navštěvují. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Paskov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrabov%C3%A1_%28Ostrava%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava-Jih
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozloha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blsk%C3%BD_Les
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3.4.3 Přírodní podmínky 

Ekologická stabilita krajiny 

Základem pro určení ekologické stability krajiny je koeficient ekologické stability, který 

představuje poměr ploch stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků v řešeném území.  

Pro Ostravu je tento koeficient roven 0,55. Znamená to tedy, ţe město je intenzívně 

vyuţívané, vyţaduje vysoké vklady dodatkové energie a značná ekologická labilita je dána 

oslabením autoregulačních pochodů v ekosystémech. 

 

Tab. 1 - Hodnoty KES [zdroj tabulky: webový portál http://www.gisova.ostrava.cz/] 

Hodnota KES Charakteristika 

KES < 0,10 Území s maximálním narušením přírodních struktur, základní 

ekologické funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány 

technickými zásahy 

0,10 < KES < 0,30 Území nadprůměrně vyuţívané, se zřetelným narušením přírodních 

struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně 

nahrazovány technickými zásahy 

0,30 < KES < 1,00 Území intenzívně vyuţívané, zjm. zemědělskou velkovýrobou, 

oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje 

jejich značnou ekologickou labilitu a vyţaduje vysoké vklady 

dodatkové energie 

1,0 < KES < 3,00 Vcelku vyváţená krajina, v níţ jsou technické objekty relativně 

v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i 

niţší potřeba energomateriálových vkladů 

KES > 3,00 Přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky 

stabilních struktur a nízkou intenzitou vyuţívání krajiny člověkem 

 

Geologické a geomorfologické poměry 

Z geologického hlediska se Ostrava dělí na dvě soustavy. Hranici těchto soustav tvoří řeka 

Odra. Na východ od řeky se nachází Karpatská soustava a na západě Hercynská soustava. 

Obě části pokrývají fluviální písčitohlinité sedimenty, sprašové hlíny, droby, prachovce a 

břidlice. 
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V prostoru Ostravské pánve a Moravské brány se aţ po hranici s pahorkatinou 

vyskytují sedimenty kontinentálního zalednění v podobě glaciflufiálních písků a štěrků na 

svazích údolnic drobných toků. [6]  

 

Z geomorfologického hlediska leţí téměř celá Ostrava v Ostravské pánvi. Ta se 

nachází mezi Karpatskou a Hercynskou soustavou o průměrné nadmořské výšce  

230-240 m n. m. Městský obvod Ostrava – Jih náleţí k pahorkatině Beskydského podhůří a 

je charakteristická prudkými svahy s navazujícími mírnými oblými hřbety.  

 

Klimatické poměry 

Město Ostrava zapadá svou polohou do mírně teplé oblasti. Na svou nadmořskou výšku má 

průměrnou roční teplotu o 1 - 2 °C vyšší, neţ je obvyklé. Je to dáno reliéfem, na kterém se 

nachází a vysokou koncentrací průmyslu s hustotou zástavby. V zimních měsících 

obyvatele často trápí tepelná inverze a výskyt mlh. Způsobem uspořádání okolní krajiny 

dochází k proudění studeného a vlhkého vzduchu ze Severního moře a projevuje se to 

vyšším počtem chladných zimních a jarních dnů. Během roku však převládá vlhké 

proudění vzduchu ze západu (38,2 %). 

 

Tab. 2 – Základní klimatické charakteristiky a jejich hodnoty 

Klimatické charakteristiky Hodnota 

Průměrná roční teplota 8 ° C 

Průměrné roční sráţky 769 mm 

Průměrná relativní vlhkost vzduchu 75 % 

Druh území dle koeficientu vláhové jistoty velmi vlhké území 

 

Hydrologické poměry 

Největší a nejdůleţitější řekou Moravskoslezského kraje je řeka Odra, která je součástí 

CHKO Poodří. Mezi hlavní přítoky Odry patří Ostravice, Opava a Lučina. Ostravice, která 

patří k mimořádně znečištěným řekám v ČR, přitéká od jihovýchodu z Beskyd a řeka 

Opava přitéká ze severu. Řeka Lučina se ze směru od Havířova vlévá do Ostravice. Kromě 

těchto hlavních toků se na území Ostravy nachází i drobné říčky. Mezi ně patří Porubka a 

Plesenský potok. Do hydrologické soustavy Ostravska patří i vytěţené štěrkoviště v 

Koblově a rybníky v Poodří, Heřmanický rybník, dále rybníky v Polance, Porubě a 

drobnější soustavy v Bartovicích. 
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Aby se zmenšilo riziko nebezpečí záplav, byly na beskydských tocích vybudovány 

přehrady, ale ani ty nezabránily tisícileté povodni v roce 1997, která kromě Ostravska 

zatopila téměř celou Moravu. 

 

3.4.4 Širší vztahy 

Řešené území se nachází v jiţní části města Ostravy a je součástí místní části Hrabůvky. Ta 

patří do městského obvodu Ostrava – Jih, který se sto patnácti tisíci obyvateli patří mezi 

největší části města. Lokalita je tvořena především plochami individuálního bydlení. 

V území se také nachází několik menších bytových domů, soukromé gymnázium a drobné 

prodejny. Obyvatelé Hrabůvky mají v okolí k dispozici několik sportovních zařízení a 

budov, zajišťující sluţby pro uspokojení základních potřeb. Z historie se obyvatelům 

dochovala Jubilejní kolonie, kterou tvořily jednopatrové domky pro dělníky s vnitřním 

dvorem, která vznikla v letech 1921–1923. 

Řešená oblast je ohraničena ze severu ulicí Moravská v délce zhruba 530 m, z 

východu je ohraničena ulicí U Haldy v délce cca. 600 m a z jihu ulicí Mezicestí v délce 

100 m. Západní hranici tvoří ulice Závodní v délce 630 m. Celková plocha území je  

cca. 193 200 m
2
. Zhruba 800 m na východ od tohoto území protéká řeka Ostravice, která 

patří k mimořádně znečištěným řekám v ČR. Okolí této řeky tvoří biocentra a biokoridor. 

Lokalita je napojena přes místní komunikaci v ulici Moravská na rychlostní silnici 

I. třídy číslo 56 Místeckou, která patří mezi nejvytíţenější komunikace v Ostravě. Další 

dopravní tepnu této lokality tvoří místní sběrná komunikace v ulici Závodní. Tato 

komunikace je tvořena čtyřmi jízdními pruhy a tramvajovým pásem. Z tohoto hlediska 

tedy vyplývá, ţe k dopravě do Hrabůvky můţeme vyuţít sluţby MHD. Kromě tramvaje se 

dá také vyuţít linky autobusové přepravy a ţeleznice. Zhruba 600 m severně od řešené 

oblasti se nachází ţelezniční stanice Ostrava – Vítkovice. Viz. Výkres širších vztahů č. 2. 

 
3.4.5 Občanská vybavenost 

Zařízení občanské vybavenosti je rozprostřeno po celém území Hrabůvky. Severně od 

řešené oblasti je v blízkém okolí ISŠ Dopravní, vysokoškolské koleje, Společenský dům 

Vítkovických staveb, hřbitov a ţelezniční stanice Ostrava – Vítkovice. Opačným směrem 

je základní škola a restaurace. Na západě od lokality se nachází několik mateřských a 

základních škol, střední odborná učiliště, restaurace, hasičský záchranný sbor, ÚMob – Jih, 

hotel Elmontex, domov důchodců, Husův sbor a lékárna. Místní občané mohou vyuţít také 

sportovní halu a krytý bazén Vítek. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jubilejn%C3%AD_kolonie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1921
http://cs.wikipedia.org/wiki/1923
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Občanská vybavenost v řešeném území je jen sporadická a má zastoupení v podobě 

soukromého gymnázia, restaurace U Chýlků, lékárny a menších prodejen. Celkově bych 

vybavení lokality a jeho okolí charakterizoval jako průměrné. Chybí zde především větší 

nákupní středisko s moţností výběru z více nabízených sortimentů. Viz. Výkres č.3 Vazba 

na občanskou vybavenost.  

 

3.4.6 Funkce bydlení 

Lokalita je téměř celá tvořena plochami individuálního bydlení, coţ je bydlení zastoupené 

rodinnými domy. V území se také nachází několik menších bytových domů o dvou aţ 

čtyřech nadzemních podlaţí. V ulici U Haldy je bytový dům s parcelním číslem 111/2 a 

tvoří ho 22 bytů. V ulici Bystřínova jsou tři menší bytové domy s parcelními čísly 512, 511 

a 510. Kaţdá tato stavba má pouze 4 byty. Nejvíce bytových domů je postaveno kolem 

sběrné komunikace v ulici Závodní. Domy s parcelními čísly 515, 516, 523, 524, 525 a 526 

tvoří 6 bytových jednotek. Nejvíce bytových jednotek v zadané oblasti mají domy 

s parcelními čísly 1086, 1087 a 1088. Počet bytů těchto budov je 12. 

 

3.4.7 Významné stavby památkové péče 

V Hrabůvce je stavba, která má význam z hlediska památkové péče a nachází se na 

západní hranici řešené oblasti. Jedná se o Jubilejní kolonii. 

Jubilejní kolonie z 30. let 20. století dokumentuje meziválečnou výstavbu, která je 

z hlediska ţivotního prostředí jedinečnou ukázkou bydlení ve městě. Významný soubor 

obytné zástavby, postavený na paměť 100. výročí trvání Vítkovických ţelezáren v letech 

1921-1932 se 605-ti byty. Na hlavní ose, Jubilejní ulici, jsou seřazeny postupně různé 

prostorové útvary, jejichţ vymezení tvoří různé typy schodišťových domů. Objekty jsou 

dvou nebo třípodlaţní. Ochranné pásmo je tvořeno vnějšími hranicemi parcel v ulicích 

Dvouletky, Zlepšovatelů, Závodní a Edisonova, parcelní čísla.: 234/10, 243/9, 243/7, 

243/4, 798/1, 223/5 st. [6] 

 

3.4.8 Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Nejrozsáhlejšími prvky silniční dopravy v řešené lokalitě jsou místní komunikace, které 

tvoří komunikační síť. Tato síť obsahuje obsluţné komunikace, které slouţí k obsluze 

jednotlivých stavebních objektů na daném území. Téměř všechny tyto komunikace se 

napojují pomocí úrovňových křiţovatek na sběrnou komunikaci v ulici Závodní. 
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Nejdůleţitějším dopravním tahem oblasti je však rychlostní silnice I. třídy č. 56 Místecká, 

která spojuje Ostravu s Frýdkem Místkem a patří mezi nejvytíţenější komunikace 

v Moravskoslezském kraji. Napojení lokality na tento dopravní tah je mimoúrovňové přes 

místní komunikaci v ulici Moravská. 

 

Tab. 3 – Přehled místních komunikací v řešené oblasti a jejich délky 

Název ulice Délka v m Název ulice Délka v m 

Moravská 530 Bystřínova 440 

U Haldy 600 Průjezdní 170 

Mezicestí 100 Selská 250 

Závodní 630 Úlehlova 370 

Slovácká 80 Souběţná 370 

Na Čtvrti 480 Hasičská 260 

U Staré školy 180   

 

Ţelezniční doprava 

Ţelezniční dopravu v České republice zajišťuje společnost ČD a.s. Ostrava patří svým 

významem mezi důleţité ţelezniční uzly na území naší republiky. Součástí města je deset 

ţelezničních stanic a mezi nejvýznamnější patří Ostrava - Svinov a Ostrava – Hlavní 

nádraţí. Dalšími stanicemi jsou Ostrava – střed, Ostrava – Vítkovice, Ostrava – Kunčice, 

Ostrava – Bartovice, Ostrava - Kunčičky, Ostrava - Mariánské Hory, Ostrava - Třebovice a 

nově vybudovaná Ostrava - Stodolní.  

Městem prochází 4 celostátní ţelezniční tratě Českých drah. První nejdelší trať  

č. 270 (Praha – Olomouc – Ostrava – Bohumín) je významnou tratí, jíţ je Ostrava spojena 

denně s Prahou. Druhá trať je č. 321 (Ostrava - Svinov – Opava -Východ), v Opavě na ni 

navazuje trať vedoucí do Jeseníků. Třetí trať č. 323 (Ostrava – Valašské Meziříčí) slouţí 

především k dopravě obyvatel do Frýdku - Místku, Frenštátu pod Radhoštěm a do pohoří 

Beskyd. Čtvrtá trať č. 321 (Ostrava - Svinov – Havířov – Český Těšín). Aţ na úsek 

neelektrifikované tratě č. 323 Ostrava - Kunčice – Frýdek - Místek jsou všechny uvedené 

tratě elektrifikované. [19] 

Místní části Hrabůvka neprochází ţádná ţelezniční trať. Nejbliţší stanicí je  

Ostrava – Vítkovice, která se nachází asi 600 m severně od řešené lokality. Tato stanice je 

postavena na trati č. 321, která spojuje Ostravu – Svinov s Českým Těšínem. Ţelezniční síť 
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je však na Ostravsku vybudována tak, aby bylo cestujícím umoţněno cestovat do všech 

koutů kraje i za hranice Moravskoslezského kraje. 

 

Městská hromadná doprava 

Městskou hromadnou dopravu na území Ostravy poskytuje převáţně dopravní podnik 

Ostrava a.s. Vozový park dopravního podniku disponuje s 310 autobusy, 280 tramvajemi a 

66 trolejbusy. [12] 

Obyvatelé řešené lokality můţou vyuţít sluţby MHD jak k autobusové přepravě, 

tak i k přepravě tramvají. V oblasti se nachází tři autobusové zastávky a tři zastávky pro 

tramvaj. Názvy zastávek jsou Moravská, Dřevoprodej a Jubilejní kolonie. Názvy jsou 

stejné pro oba druhy městské dopravy. Jezdí sem tramvaje č. 1, 3, 10 a 19. Autobusové 

spoje mají čísla 24, 39, 50, 62, 63 a 96. 

 

Komunikace pro pěší 

Komunikace pro pěší jsou v zadané lokalitě velkým problémem. Buď mají nerovný 

povrch, nebo není dodrţena jejich minimální šířka. Ve většině ulic však chodníky nejsou 

vůbec. Chodci jsou nuceni chodit po komunikacích pro motorová vozidla a je tím ohroţeno 

jejich zdraví. Proto se v návrhu počítá s vybudováním pěší komunikace v ulicích 

Souběţná, Průjezdní, Na Čtvrti, Selská a v některých částech ulice Závodní a U Haldy. 

Úprava povrchu je nutná pro ulici Mezicestí a Hasičská. Minimální šířka komunikace není 

dodrţena v ulici Slovácká a v některých částech ulice Závodní.  

 

3.4.9 Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Území statutárního města Ostravy je zásobováno pitnou vodou ze zdrojů Ostravského 

oblastního vodovodu. Vodárenské nádrţe Šance na řece Ostravici, Morávka na řece 

Morávce a Kruţberk na řece Moravici tvoří hlavní zdroje. Surová voda je přiváděna na 

jednotlivé úpravny vody nacházející se v Nové Vsi, Vyšních Lhotách a Podhradí, kde je 

upravována a následně rozváděna čtyřmi přivaděči DN 800-1600 dopravujícími vodu do 

vodojemů Krásné Pole, Stará Bělá a Krmelín. Vodovodní síť na území města provozuje a 

spravuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. [6] 

Všechny domácnosti umístěné v řešeném území jsou napojené na vodovodní síť a 

mohou tak vyuţívat upravenou vodu k vlastní potřebě. Voda je do Hrabůvky dováděna z 

vodárny v Nové Vsi. Přivaděčem pitné vody do zadané lokality je vodovodní potrubí 
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vedené v ulici U Haldy se jmenovitou světlostí DN = 300 mm. Na tento přivaděč jsou 

napojené jednotlivé vodovodní potrubí nutné k rozvádění pitné vody do ostatních ulic 

lokality. Světlosti těchto potrubí se pohybují od DN 80 aţ DN 100. 

 

Tab. 4 – Přehled jmenovitých světlostí vodovodního potrubí v řešené oblasti 

Název ulice Jmenovitá světlost v mm 

Závodní DN 150 

Mezicestí DN 80 

U Haldy DN 300 

Moravská DN 100 

Na Čtvrti DN 100 a DN 80 

Bystřínova DN 100 

Průjezdní DN 100 

Selská DN 100 

Úlehlova DN 80 

Souběţná DN 80 a DN 100 

Hasičská DN 80 

U Staré školy DN 80 

 

Kanalizace 

V Ostravě funguje jak oddílná, tak i jednotná kanalizační síť. Oddílná síť se pouţívala 

v minulosti pro odkanalizování některých sídlišť a nyní je budován v oblasti Petřkovic. 

Převáţná část města však pouţívá jednotný kanalizační systém s napojením na ČOV nebo 

s odváděním odpadních vod přímo do recipientu. Stoková sít v Ostravě má délku zhruba 

732 km a je na ni napojeno 300 000 obyvatel města. V největším mnoţství dochází 

k čištění odpadních vod v ústřední ČOV v Ostravě – Přívoz, na kterou je napojena většina 

městských částí. Další čistírny odpadních vod se nacházejí v Heřmanicích a 

Michálkovicích. Některé velké podniky mají dokonce svou vlastní kanalizační síť  

s vlastní ČOV. 

Odpadní vody z řešeného území jsou odváděny pomocí jednotného kanalizačního 

systému. Tento systém je napojen na hlavní sběrač C, který s ostatními sběrači tvoří kostru 

kanalizačního systému na území Ostravy. Tyto sběrače v rámci svých povodí odvodňují 

jednotlivé části města. Znečištěná voda z území je odváděna na mechanicko-biologickou 
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ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě - Přívoze. Hlavní větev zadané lokality je 

umístěna v ulici U Haldy se jmenovitou světlostí DN 2200. Na tuto větev jsou napojeny 

menší stokové větve, jejich průměry potrubí se pohybují v rozmezí od DN 300 – DN 800. 

 

Tab. 5 – Přehled jmenovitých světlostí jednotné kanalizace v řešené oblasti 

Název ulice Jmenovitá světlost v mm 

Závodní DN 300 a DN 600 

Mezicestí DN 400 

U Haldy DN 400, DN 700 a DN 2200 

Moravská DN 800 

Na Čtvrti DN 500 

Bystřínova DN 500 

Průjezdní DN 400 

Selská DN 400 

Úlehlova DN 400 

Souběţná DN 400 

Hasičská DN 400, DN 500 a DN 800 

U Staré školy DN 400 

 

 

Zásobování elektrickou energií 

Pro území Ostravy zajišťuje zásobování elektrickou energií společnost ČEZ, a. s. Spotřeba 

elektrické energie obyvatel Ostravy je kryta z menší části z místních zdrojů, mezi které 

patří především elektrárny Třebovice a Vítkovice. Většina je zajištěna z celostátní 

rozvodné sítě, kterou zastupuje hlavně Elektrárna Dětmarovice, která svým výkonem  

800 MW dodává elektřinu pro území Ostravy a jeho okolí. 

Zásobování elektrickou energií je zajištěno z distribuční soustavy VVN 110 kV, 

která zajišťuje přenos elektrického výkonu z uzlových bodů nadřazené přenosové soustavy 

VVN 220 kV a ZVN 400 kV a elektráren, pro napájecí body – transformační stanice 

VVN/VN, kde pouţívané napětí VN je převáţně 22 kV, méně pak 10 a 6 kV. Důleţitými 

uzly nadřazené soustavy VVN jsou rozvodny Nošovice, Albrechtice, Lískovec, Vratimov, 

Třebovice a nově na křiţovatce ulic Rudná a Plzeňská. [6] 

Řešená lokalita je zásobováná elektrickou energií nadzemním vedením  

VVN 110 kV z ulice Moravská. V území se také nachází dvě kioskové trafostanice, které 
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slouţí k transformaci napětí, potřebné k napojení jednotlivých objektů. Část energie je 

vedena v podzemí a část je nadzemní. V lokalitě se nachází také veřejné osvětlení, které je 

ve správě akciové společnosti Ostravské komunikace. 

 

Zásobování plynem 

Dodávky a následnou distribuci zemního plynu na území města zajišťuje Severomoravská 

plynárenská, a. s., člen RWE Group. Zásobování zemním plynem je zajištěno z tranzitního  

plynovodu přes jednotlivé regulační stanice VVTL/VTL (Štramberk, Děhylov). Z těchto 

regulačních stanic je do Ostravy přivedeno několik VTL přívodů DN 300-500. Zemní plyn 

je distribuován pomocí rozvodných sítí - vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých 

rozvodů. [6] 

Zásobování řešeného území zemním plynem je řešeno rozvody středotlakých a 

nízkotlakých plynovodů. Středotlaké vedení je vedeno v ulici U Haldy a tvoří hlavní prvek 

pro zásobování lokality plynem. Na tento plynovod jsou napojené jednotlivé nízkotlaké 

plynovody pro dodávku plynu ke spotřebičům. 

 

Zásobování teplem 

Zásobování teplem na území Ostravy zajišťuje společnost Dalkia Česká republika, a.s. 

Tepelný systém má na tomto území 400 km tras. Tepelné sítě jsou primární a sekundární. 

Zásobování je umoţněno díky teplárenským zdrojům. Hlavními zdroji tepla jsou 

Elektrárna Třebovice, Teplárna Přívoz a Výtopna Mariánské Hory.  

  V zadané lokalitě se nachází pouze pár nemovitostí napojené na tepelný systém. 

Mezi těmito objekty je soukromé gymnázium a některý bytové domy. Hlavní dodavatelem 

tepla do řešeného území je teplovod v ulici Moravská. 

 

Telekomunikace 

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

digitalizovaná, kvalita a rychlost spojení je na úrovni Prahy a Brna. Město je kvalitně 

pokryto i sítěmi mobilních operátorů. Pokrytí území města rozhlasovým a televizním 

signálem je velmi dobré. Ve městě působí několik provozovatelů kabelové televizní sítě.  

Pro přístup na internet a datové přenosy je město pokryto rádiovými sítěmi několika 

společností. [6] 

Řešeným územím neprochází ţádná radioreléová trasa, ale v ulici Závodní se 

nachází základnová stanice. Obyvatelé lokality jsou zásobováni kvalitním rozhlasovým i 
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televizním signálem. Oblast je pokryta všemi sítěmi mobilních operátorů a je umoţněn 

přístup k internetu. 

 

3.4.10 Vazba na územní plán 

Územní plán města Ostravy je z roku 1994 a je průběţně upravovaný. Dle územního plánu 

je lokalita tvořena plochami individuálního bydlení, ale nachází se v ní ojediněle i menší 

bytové domy a budovy občanské vybavenosti. Tato bakalářská práce se zabývá problémem 

parkovacích stání u těchto bytových domů a staveb občanské vybavenosti. Zabývá se také 

uspořádáním dopravního prostoru. Při návrhu řešení v této práci nedochází ke změně 

vyuţití území dle územního plánu města Ostravy.  

 

3.4.11 Problematika řešeného území 

Hlavními problémy v dané lokalitě je nedostatek parkovacích stání pro obytné domy a 

stavby občanské vybavenosti. Dále se problematika týká uspořádání dopravního prostoru a 

trasování komunikací pro pěší. Fotografie problematiky daného území jsou v příloze. 

 

Seznam problémů v řešené oblasti: 

PROBLÉM 1 - ulice Mezicestí: Nutná úprava povrchu vozovky, chybí komunikace pro 

pěší. 

PROBLÉM 2 - ulice U Haldy: Chybí napojení na komunikaci pro pěší. 

PROBLÉM 3 - ulice U Staré školy: Malá šířka dopravního prostoru - vhodné umístění 

obytné zóny. 

PROBLÉM 4 - ulice U Haldy: Chybí napojení na komunikaci pro pěší a parkovací stání 

pro obytný dům. 

PROBLÉM 5 - ulice Hasičská: Nutná úprava povrchu komunikace pro pěší. 

PROBLÉM 6 - ulice U Haldy: Chybí napojení na komunikaci pro pěší a parkovací stání 

pro prodejnu. 

PROBLÉM 7 - ulice Souběţná: Chybí parkovací stání pro obytné domy. 

PROBLÉM 8 - ulice Souběţná: Malá šířka dopravního prostoru - vhodné umístění obytné 

zóny. 

PROBLÉM 9 - ulice Průjezdní: Chybí komunikace pro pěší, vhodné rozšíření místní 

komunikace. 

PROBLÉM 10 - ulice U Haldy: Nedostatečná kapacita parkovacích stání pro budovu 

gymnázia. 
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PROBLÉM 11 - ulice Selská: Chybí napojení na komunikaci pro pěší. 

PROBLÉM 12 - ulice Souběţná: Chybí parkovací stání pro obytné domy a pro lékárnu. 

PROBLÉM 13 - ulice Bystřínova: Chybí parkovací stání pro obytné domy. 

PROBLÉM 14 - ulice Na Čtvrti: Chybí komunikace pro pěší, vhodné rozšíření místní 

komunikace. 

PROBLÉM 15 - ulice Závodní: Nedostatečná šířka komunikace pro pěší. 

PROBLÉM 16 - ulice Souběţná: Chybí komunikace pro pěší, vhodné rozšíření místní 

komunikace. 

PROBLÉM 17 - ulice Průjezdní: Malá šířka dopravního prostoru - vhodné umístění obytné 

zóny. 

PROBLÉM 18 - ulice Průjezdní: Chybí komunikace pro pěší. 

PROBLÉM 19 - ulice Slovácká: Malá šířka komunikace pro pěší. 
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4. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

4.1 Identifikační údaje 

 

Návrh podal:   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební (FAST) 

Katedra městského inţenýrství (222) 

Ludvíka Podéště 1875/17 

Ostrava – Poruba 

708 33 

 

prostřednictvím 

 

Magistrátu města Ostravy – Útvar hlavního architekta 

Prokešovo náměstí 8 

729 30 Ostrava 

 

Zpracoval:   Roman Hýbner 

   Macharova 26 

Přerov 

750 02 

 

4.2 Charakteristika území 

 

Řešená lokalita se nachází v místní části Ostravě – Hrabůvce, která leţí na jihu města 

Ostravy. Hranice tohoto území jsou tvořeny ulicemi Mezicestí, Závodní, Moravská a U 

Haldy. Jedná se o zastavěnou část obce městského obvodu Ostrava - Jih, pro kterou platí 

územní plán města Ostravy. Územní plán byl schválen v roce 1994 a byl průběţně 

opravován. Dle tohoto plánu je lokalita tvořena plochami individuálního bydlení, ale 

nachází se v ní ojediněle i menší bytové domy a budovy občanské vybavenosti. Návrh se 

zabývá problémem parkovacích stání u těchto bytových domů a staveb občanské 

vybavenosti. Zabývá se také uspořádáním dopravního prostoru. Návrh nových parkovacích 

ploch je proveden na plochách zeleně a úprava dopravního prostoru se týká jen pozemních 
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komunikací. Plochy zeleně i pozemní komunikace jsou ve vlastnictví města. Při návrhu 

řešení nedochází ke změně vyuţití území dle územního plánu města Ostravy. Po realizaci 

těchto staveb se stanou součástí dopravní infrastruktury. Technická infrastruktura bude 

zachována. 

Terén řešené oblasti je rovinný a část se nachází v poddolovaném území. Oblast je 

také mimo záplavové území. Necelý kilometr východně od lokality protéká řeka Ostravice, 

která je nejbliţší vodní tok od oblasti.  

Návrh parkovacích stání je proveden na několika místech řešeného území. Mezi 

tyto místa patří rovinný terén ve dvoře bytových domů v ulici Bystřínova s parcelními čísly 

227/1 a 228/1. Součástí návrhu je i napojení parkoviště na místní obsluţnou komunikaci 

227/2 v ulici Bystřínova. Návrh podélných parkovacích ploch pro obytný dům byl 

proveden kolem komunikace 797/1 v ulici U Haldy. Na tuto komunikaci jsou napojené i 

navrţené parkoviště pro prodejny a gymnázium na parcelách 797/11 a 246/2. Dalšími 

místy navrţené pro parkování jsou parcely s číslem 246/1 a 251/7. Součástí návrhu jsou i 

parkovací stání pro lékárnu a bytové domy podél sběrné komunikace 798/1 v ulici 

Závodní. 

Úpravu dopravního prostoru navrhuji na komunikaci 199/8 Slovácká,  221/1 Na 

Čtvrti a 246/15 Průjezdní, která je tvořena i parcelami číslo 240/39, 240/40 a 240/28. Dále 

je provedena úprava na parcelách 251/8 a 251/5 v ulici Souběţná a 275 v ulici U Staré 

školy. V ulici Mezicestí s parcelním číslem 282 jsem navrhl úpravu povrchu komunikace. 

Návrh také obsahuje i nově vybudované komunikace pro pěší. Tyto komunikace budou 

vybudovány kolem komunikací 797/1 v ulici U Haldy, 798/1 v ulici Závodní a 240/1 

v ulici Selská. V ulici Hasičská na parcele 266/2 dojde k úpravě povrchu chodníku. 

 

4.3 Limity území 

 

4.3.1 Limity v řešeném území 

Při návrhů řešení je nutno respektovat limity v území, mezi které patří ochranná pásma, 

stanovená záplavová území, limity vycházející z charakteru řešeného území. V řešeném 

území jsou nejčastějším limitujícím prvkem ochranná pásma inţenýrských sítí probíhající 

přes území. Část oblasti se nachází v chráněném loţiskovém území. Na severní hranici 

území v ulici Moravská je vedeno nadzemní vedení VVN. V řešené lokalitě se nachází i 

dvě kioskové trafostanice, které slouţí k transformaci napětí, potřebné k napojení 
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jednotlivých objektů. Jedna je umístěna v ulici Mezicestí a druhá v severní části v ulici  

U Haldy. Většina potrubí technické infrastruktury je vedena v podzemí. Nadzemní vedení 

je pouţito pouze pro přenos nízkého napětí v některých částech lokality. V ulici Závodní se 

na bytovém domě s parcelním číslem 515 nachází základnová stanice telekomunikační sítě. 

Viz. Výkres č.4 Výkres limitů území. 

 

4.3.2 Ochranná pásma technické infrastruktury v řešeném území 

1. Vedení VVN nadzemní s ochranným pásmem 15 m po obou stranách od krajního vodiče 

(dle energetického zákona 458/2000 Sb.) 

2. Vedení VN podzemní kabelové s ochranným pásmem 1m po obou stranách od krajního 

vodiče (dle energetického zákona 458/2000 Sb.) 

3. Vedení NN podzemní kabelové s ochranným pásmem 1m po obou stranách od krajního 

vodiče (dle energetického zákona 458/2000 Sb.) 

4. Vedení NN nadzemní s ochranným pásmem 1,5 m po obou stranách od krajního vodiče 

(dle energetického zákona 458/2000 Sb.) 

5. Distribuční trafostanice s ochranným pásmem 2 m od vnějšího líce obvodového zdiva 

(dle energetického zákona 458/2000 Sb.) 

6. Vedení jednotné kanalizace do DN 500 s ochranným pásmem 1,5 m po obou stranách od 

vnějšího líce potrubí (dle zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb.) 

7. Vedení jednotné kanalizace nad DN 500 s ochranným pásmem 2,5 m po obou stranách 

od vnějšího líce potrubí (dle zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb.) 

8. Vedení vodovodu pitné vody do DN 500 s ochranným pásmem 1,5 m po obou stranách 

od vnějšího líce potrubí (dle zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb.) 

9. Vedení vodovodu pitné vody nad DN 500 s ochranným pásmem 2,5 m po obou stranách 

od vnějšího líce potrubí (dle zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb.) 

10. Vedení středotlakého plynovodu v zastavěném území s ochranným pásmem 1 m od osy 

potrubí na kaţdou stranu a s bezpečnostním pásmem od osy potrubí na kaţdou stranu  

20 m. (dle energetického zákona 458/2000 Sb.) 

11. Vedení nízkotlakého plynovodu v zastavěném území s ochranným pásmem 1 m od osy 

potrubí na kaţdou stranu. (dle energetického zákona 458/2000 Sb.) 

12. Vedení podzemních sdělovacích kabelů s ochranným pásmem 1,5 m od osy kabelu na 

kaţdou stranu. (dle zákona o elektronických komunikacích 127/2005 Sb.) 

13. Horkovodní vedení s ochranným pásmem 2,5 m od osy potrubí na kaţdou stranu.  

(dle energetického zákona 458/2000 Sb.) 
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4.4 Základní charakteristika navrţené změny 

 

V současné době pozemky určené k vybudování parkovacích stání slouţí jako plochy 

zeleně nebo jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plochy. Realizací se tyto 

plochy změní v parkovací stání pro obyvatele přilehlých bytových domů, studenty 

soukromého gymnázia a pro zákazníky lékárny a prodejen. Po dokončení výstavby 

parkovacích stání dojde k úpravě okolního terénu, vysázení stromů, keřů a travnatého 

porostu. Součástí návrhu je i osázení míst lavičkami, odpadkovými koši, kontejnery a 

stojany na kola. V území jsou navrţeny také plochy pro umístění dětských hřišť a dvě 

pískoviště pro děti.  

Návrh je také zaměřen na uspořádání dopravního prostoru v ulici Slovácká, Na 

Čtvrti, Souběţná, Průjezdní a U Staré školy. Ulice U Staré školy a část ulice Průjezdní a 

Souběţné se změní na obytné zóny, u nichţ dojde k vydláţdění celé šířky dopravního 

prostoru. V ostatních ulicích se provede změna tak, aby součástí dopravního prostoru byla i 

komunikace pro pěší šířky 2 m. 

Zamýšlím vybudovat i nové komunikace pro pěší v ulici U Haldy, Závodní a v ulici 

Selská. Trasování těchto chodníků bude navazovat na jiţ stávající komunikace pro pěší a 

zajistí bezpečný přesun chodců z jednoho konce území na druhý. V ulici Hasičská dojde 

k úpravě povrchu chodníku z důvodu nerovnosti a jeho katastrofálním stavu. V ulici 

Mezicestí jsem navrhl úpravu povrchu komunikace. 

Komunikace a většina parkovacích ploch jsem navrhl z asfaltových vrstev. Ostatní 

jsou navrţené ze zatravňovacích tvárnic. Veškeré komunikace pro pěší jsou navrţené ze 

zámkové dlaţby. 

 

4.5 Orientační údaje o navrţené změně  

 

Celková výměra území je zhruba 193 200 m
2
. Dotčené změnou je zhruba 17605 m

2
 této 

lokality. Z toho 9480 m
2
 zabírají nově navrţené nebo upravené komunikace, 4635 m

2 
nové 

dláţděné chodníky, 1870 m
2
 parkovací plochy a 1620 m

2
 travnatý porost. 1060 m

2 

parkovacích ploch jsou navrţené z asfaltových vrstev a 810 m
2 
z vegetačních tvárnic.  

Součástí návrhu je i návrh mobiliáře, prvků dětských hřišť a osázení stromů a keřů 

v řešeném území. Mobiliář tvoří 24 odpadkových košů, 21 kontejnerů, 16 stojanů na kola a 

33 laviček. Počítá se také s osazením 42 keřů a 8 stromů. V obytných zónách v řešené 
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lokalitě jsou navrţené zpomalovací prahy. Celkový počet těchto prvků jsou 4. Pro 

uspokojení potřeb těch nejmenších jsem navrhl dvě pískoviště o rozměrech 3x3 m a plochy 

pro zabudování prvků dětských hřišť. 

Ve výkresu číslo 7 Detail A jsem řešil parkovací stání pro bytové domy na 

křiţovatce ulic Bystřínova a Závodní s parcelními čísly 510, 511, 512, 515 a 516. Celkový 

počet bytů v těchto souborech je 24 bytů a návrh počítá s 23 parkovacími stání. Z toho 

vyplývá, ţe počet parkovacích stání je předimenzovaný o 2 místa.  

Ve výkresu číslo 8 Detail B jsem řešil parkovací stání pro bytový dům v ulici U 

Haldy s parcelními čísly 111/1 a 111/2. Celkový počet bytů v tomto domě je 22 bytů a 

návrh počítá s 19 parkovacími stání. Z toho vyplývá, ţe počet parkovacích stání není 

předimenzovaný. 

Ve výkresu číslo 9 Detail C jsem řešil parkovací stání pro prodejny v ulici U Haldy 

s parcelním číslem 73/1. Celková prodejní plocha 400 m
2
 a návrh počítá s 12 parkovacími 

stání. Z toho vyplývá, ţe počet parkovacích stání není předimenzovaný. Součástí návrhu je 

i plocha pro zásobování těchto prodejen a stání pro motocykly. 

Ve výkresu číslo 10 Detail D jsem řešil parkovací stání pro soukromé gymnázium 

v ulici U Haldy s parcelním číslem 173. Celkový počet studentů je 120 a návrh počítá s 12 

parkovacími stání. Škola má i své soukromé parkoviště, které vyuţívají především 

zaměstnanci tohoto institutu. Počet parkovacích stání je tedy dostačující. Součástí návrhu 

je i stání pro motocykly. 

Ve výkresu číslo 11 Detail E jsem řešil parkovací stání pro bytové domy a lékárnu 

v ulici Závodní s parcelními čísly 1086, 107, 1088 a 1089. Počet bytů v tomto obytném 

souboru je 36 a navrhl jsem 35 parkovacích stání. Počet těchto stání pro obytné domy je 

tedy předimenzovaný o 5 míst. Prodejní plocha lékárny je 200 m
2
 a návrh počítá s 6 

parkovacími stání. Z toho vyplývá, ţe počet parkovacích stání pro lékárnu není 

předimenzovaný.  

Ve výkresu číslo 12 Detail F jsem řešil parkovací stání pro bytové domy v ulici 

Souběţná s parcelními čísly 523, 524, 525 a 526. Celkový počet bytů v těchto domech je 

24 bytů a návrh počítá s 21 parkovacími stání. Z toho vyplývá, ţe počet parkovacích stání 

není předimenzovaný. 

Technická infrastruktura v celém řešeném území bude zachována. Dešťová voda 

z nově navrţených prvků dopravní infrastruktury bude odváděna do stávající jednotné 

kanalizace v jednotlivých ulicích. V případech, kde to není moţné, jsem navrhl vsakovací 

prvky pro zasakování dešťových vod do země. Mezi tyto prvky patří vsakovací hrnce a 
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vegetační tvárnice. Vsakovací hrnce jsou pouţity pro odvodnění parkoviště ve dvoře 

bytových domů na křiţovatce ulici Bystřínova a Závodní. Z vegetačních tvárnic je 

navrţeno 60 parkovacích stání o celkové ploše 810 m
2
. 

Revitalizace řešeného území musí probíhat po etapách, z důvodu velké rozsáhlosti 

lokality. Musí být zajištěny také okruţní cesty, aby byly přístupny veškeré objekty. 

Obyvatelům jednotlivých domů musí být zajištěn přístup k vlastním domovům. Lhůta 

výstavby z důvodů etapizace nelze předběţně určit. 
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5. NÁVRH URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ 

 

5.1 Úvod k vlastnímu řešení 

 

Rozhodující vliv na návrh řešení území pro mě měla problematika řešeného území. Mezi 

hlavní problémy patří nedostatečné mnoţství parkovacích stání pro obytné domy a stavby 

občanské vybavenosti. Dále se problematika týká uspořádání dopravního prostoru a 

trasování komunikací pro pěší. Toto trasování je provedeno tak, aby byly chodníky 

napojeny na stávající komunikace. Bude tedy umoţněno bezpečné přemístění chodců 

z jednoho konce území na druhý. Trasy místních komunikací v dané lokalitě zůstanou 

zachovány, jen dojde k úpravě jejich dopravního prostoru, aby se jeho součástí staly i 

chodníky.  

Návrh jsem se snaţil uspořádat tak, aby byla v území zachována klidná dopravní 

situace. Nadřazenou komunikaci představuje sběrná komunikace v ulici Závodní a část 

ulice Moravské, která slouţí k napojení Hrabůvky na silnici I. třídy. Lokalita je tvořena 

především obsluţnými komunikacemi, u kterých jsem zachoval jejich trasování, aby 

odváděly dopravu na tyto sběrné komunikace. V návrhu jsem vytvořil v ulici U Staré 

školy, Průjezdní a Souběţná obytné zóny opatřené na začátku zpomalovacími prahy. 

Dláţděné chodníky jsou vedeny především pouze po jedné straně ulice, z důvodu úspory 

peněz vynakládané na revitalizaci. Parkovací plochy jsem navrhl tak, aby jich byl dostatek 

pro obyvatele a návštěvníky této lokality. Počítám i s budoucím růstem stupně 

automobilizace a některé parkoviště jsou mírně předimenzovány. Parkovací stání budou 

dostupné z jiţ stávající dopravní infrastruktury. 

V návrhu se počítá i s menšími plochami pro relaxaci obyvatel a plochy pro 

zabudování prvků dětských hřišť. Tyto plochy budou doplněny nezbytným městským 

mobiliářem.  

 

5.2 Návrh řešení 

 

Návrh počítá s výstavbou 128 parkovacích stání o celkové ploše 1870 m
2
. Z toho je 9 stání 

určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Parkovací plochy jsou určené především 

pro bytové domy o celkovém počtu bytových jednotek 106. Dále jsou navrţené pro 

prodejny, lékárnu a soukromé gymnázium. Celková prodejní plocha lékárny a prodejen 
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činí 600 m
2
. Počet studentů gymnázia je 120. V území jsem navrhl i stání pro motocykly o 

rozměrech 4,7 m x 2,4 m. Na tuto plochu se vejdou 3 motocykly. Při návrhu parkovacích 

ploch byly zohledněny urbanistické, architektonické, hygienické a poţární poţadavky. 

Parkování jsem navrhoval podélné kolem komunikací a kolmé.  

Návrhem dojde také k upravení dopravního prostoru komunikací v ulici Slovácká, 

Na Čtvrti, Souběţná, Průjezdní a U Staré školy. Ulice U Staré školy a část ulice Průjezdní 

a Souběţné se změní na obytné zóny, u nichţ dojde k vydláţdění celé šířky dopravního 

prostoru. V ostatních ulicích se provede změna tak, aby součástí dopravního prostoru byla i 

komunikace pro pěší šířky 2 m. Nově navrţené nebo upravené komunikace zabírají  

9480 m
2
. Nové dláţděné chodníky zabírají 4635 m

2
. Po realizaci prvků dopravní 

infrastruktury dojde k zarovnání a úpravě terénu. Úprava terénu obsahuje zasetí travnatého 

porostu o ploše 1620 m
2
 a vysázení 42 keřů a 8 stromů. Stromy budou osázeny tak, aby 

nezasahovaly do rozhledového trojúhelníku na křiţovatkách. Dojde také k rozmístění 

městského mobiliáře. Mobiliář tvoří 24 odpadkových košů, 21 kontejnerů, 16 stojanů na 

kola a 33 laviček. Stojany jsou určeny pro 6 kol. Kontejnery jsou určeny pro komunální 

odpad i na tříděný odpad. V zástavbě jsou také navrţeny plochy pro relaxaci a také plochy 

dětských hřišť včetně dvou pískovišť. Viz výkres č. 6 Návrh řešeného území. 
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6. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA K NÁVRHU 

 

Pro řešenou lokalita je vyřešena vyhotoven jeden urbanistický návrh řešeného. Detailně 

jsou řešeny místa, ve kterých navrhuji parkovací stání. Pro tyto detaily jsou vypracované 

koordinační situace. Návrh také řeší dopravu v daném území. Dopravní řešení je navrţeno 

dle ČSN 73 61 02 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. [7] 

 

6.1 Popis návrhu 

 

Návrh vychází z normy ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací. [11] Rozhodující 

vliv na návrh řešení území pro mě měla problematika řešeného území. Podle toho jsem 

vybral i stavební pozemky, na kterých se budou budovat parkovací plochy, místa pro 

relaxaci a upravovat dopravní prostory. Pozemky určené pro stavbu parkovišť a míst  

k relaxaci jsou v lokalitě, kde je soustředěno nejvíce obyvatel řešeného území. Jedná se 

tedy o pozemky v okolí bytových domů. Jedná se také o pozemky kolem staveb občanské 

vybavenosti. To se týká soukromého gymnázia, prodejen a lékárny umístěné v řešené 

lokalitě. Plochy jsou vybrány záměrně tak, aby byla dodrţená docházková vzdálenost 

parkovacích ploch od vchodů do jednotlivých objektů. Docházková vzdálenost je 200 m 

pro krátkodobé parkování, 300 m pro dlouhodobé parkování a 500 m pro odstavování.  

Nejdříve jsem řešil parkovací stání pro bytové domy na křiţovatce ulic Bystřínova 

a Závodní s parcelními čísly 510, 511, 512, 515 a 516.  

 

Výpočet počtu parkovacích míst  

- pro obytné domy, celkem 24 bytů do 100 m
2
 celkové plochy 

 

Součinitelé pouţité při výpočtu: 

ka = 1,4…….součinitel vlivu stupně automobilizace, stupeň automobilizace 1:2,5 

kp = 0, 6……součinitel vlivu polohy řešeného území (místní význam) 

kv = 1,0……součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru (nad 50 000 obyvatel) 

kd = 1,0…….součinitel vlivu dělby přepravní práce (25:75) 

 

Celkový počet stání se vypočítá ze vzorce: 

N = Oo . ka + Po . ka . kv . kp . kd = 0 x 1,4 + 24 x 1,4 x 1 x 0,6 x 1 = 21 stání  
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N - celkový počet stání 

Oo - základní počet odstavných stání  

Po -  základní počet parkovacích stání 

 

Z výpočtu vyšlo najevo, ţe pro obytné domy musím navrhnout minimálně 21 stání. 

Návrh však počítá s 23 parkovacími stání. Z toho vyplývá, ţe počet parkovacích stání je 

předimenzovaný o 2 místa. Tyto parkovací stání pro obytné domy jsou navrţeny podélně 

kolem ulic Závodní a Bystřínova. Ostatní jsou navrţené ve dvoře těchto domů a jsou 

navrţeny jako kolmé. Podélné stání mají rozměry 6,5 x 2,2 m a kolmé 5,3 x 2,5 m. 

Z těchto 23 stání jsou dvě pro osoby s omezenou schopností pohybu. Podélné stání má 

rozměry 7 x 3,5 m a kolmé 5,3 x 3,5 m. Rozmístění těchto parkovacích ploch je uvedeno 

ve výkresu č.7 Detail A. 

Poté jsem řešil parkovací stání pro bytový dům v ulici U Haldy s parcelními  

čísly 111/1 a 111/2. 

 

Výpočet počtu parkovacích míst  

- pro obytný dům, celkem 22 bytů do 100 m
2
 celkové plochy 

 

Součinitelé pouţité při výpočtu: 

ka = 1,4…….součinitel vlivu stupně automobilizace, stupeň automobilizace 1:2,5 

kp = 0, 6……součinitel vlivu polohy řešeného území (místní význam) 

kv = 1,0……součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru (nad 50 000 obyvatel) 

kd = 1,0…….součinitel vlivu dělby přepravní práce (25:75) 

 

Celkový počet stání se vypočítá ze vzorce: 

N = Oo . ka + Po . ka . kv . kp . kd = 0 x 1,4 + 22 x 1,4 x 1 x 0,6 x 1 = 19 stání  

 

N - celkový počet stání 

Oo - základní počet odstavných stání  

Po -  základní počet parkovacích stání 

 

Z výpočtu vyšlo najevo, ţe pro obytné domy musím navrhnout minimálně 19 stání. 

Navrţeno bylo 19 parkovacích stání. Z toho vyplývá, ţe počet parkovacích stání není 
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předimenzovaný. Tyto parkovací stání pro obytný dům jsou navrţeny podélně kolem ulice 

U Haldy. Ostatní jsou navrţené ve dvoře tohoto domu a kolmo na obsluţnou komunikaci 

U Haldy. Podélné stání mají rozměry 6,5 x 2,2 m a kolmé 5,3 x 2,5 m. Z těchto 19 stání je 

jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Podélné stání má rozměry 7 x 3,5 m. 

Rozmístění těchto parkovacích ploch je uvedeno ve výkresu č.8 Detail B. 

Dále byly řešeny parkovací plochy pro prodejny v ulici U Haldy s parcelním  

číslem 73/1. 

 

Výpočet počtu parkovacích míst  

- pro prodejny, celková prodejní plocha 400 m
2
  

 

Součinitelé pouţité při výpočtu: 

ka = 1,4…….součinitel vlivu stupně automobilizace, stupeň automobilizace 1:2,5 

kv = 1,0……součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru (nad 50 000 obyvatel) 

kd = 1,0…….součinitel vlivu dělby přepravní práce (25:75) 

 

Celkový počet stání se vypočítá ze vzorce: 

N = Oo . ka + Po . ka . kv . kd = 7,2 x 1,4 + 0,8 x 1,4 x 1 x 1 = 12 stání  

 

N - celkový počet stání 

Oo - základní počet odstavných stání  

Po -  základní počet parkovacích stání 

 

Z výpočtu vyšlo najevo, ţe pro prodejny musím navrhnout minimálně 12 stání. 

Navrţeno bylo 12 parkovacích stání. Z toho vyplývá, ţe počet parkovacích stání není 

předimenzovaný. Tyto parkovací stání pro prodejny jsou navrţeny podélně kolem ulice U 

Haldy. Ostatní jsou navrţené kolmo na tuto obsluţnou komunikaci. Podélné stání mají 

rozměry 6,5 x 2,2 m a kolmé 5,3 x 2,5 m. Z těchto 12 stání je jedno pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a je navrţeno jako kolmé stání o rozměrech 5,3 x 3,5 m. Součástí 

návrhu je i stání určeno pro motocykly o rozměrech 4,7 x 2,4 m a místo potřebné 

k zajištění zásobování těchto prodejen. Tato plocha má rozměry 12 x 3,4 m. Rozmístění 

těchto parkovacích ploch je uvedeno ve výkresu č.9 Detail C. 

Poté jsem řešil parkovací stání pro soukromé gymnázium v ulici U Haldy 

s parcelním číslem 173. 
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Výpočet počtu parkovacích míst  

- pro soukromé gymnázium, celkový počet studentů je 120 

 

Součinitelé pouţité při výpočtu: 

ka = 1,4…….součinitel vlivu stupně automobilizace, stupeň automobilizace 1:2,5 

kp = 0, 6……součinitel vlivu polohy řešeného území (místní význam) 

kv = 1,0……součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru (nad 50 000 obyvatel) 

kd = 1,0…….součinitel vlivu dělby přepravní práce (25:75) 

 

Celkový počet stání se vypočítá ze vzorce: 

N = Oo . ka + Po . ka . kv . kp . kd = 2,4 x 1,4 + 9,6 x 1,4 x 1 x 0,6 x 1 = 12 stání  

 

N - celkový počet stání 

Oo - základní počet odstavných stání  

Po -  základní počet parkovacích stání 

 

Z výpočtu vyšlo najevo, ţe pro soukromé gymnázium musím navrhnout minimálně 

12 stání. Navrţeno bylo 12 parkovacích stání. Z toho vyplývá, ţe počet parkovacích stání 

není předimenzovaný. Tyto parkovací stání pro obytný dům jsou navrţeny podélně kolem 

ulice U Haldy. Ostatní jsou navrţené jako kolmé na nově vybudovanou příjezdní 

komunikaci. Podélné stání mají rozměry 6,5 x 2,2 m a kolmé 5,3 x 2,5 m. Z těchto 12 stání 

je jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu a je navrţeno jako kolmé s  

rozměry 5,3 x 3,5 m. Součástí návrhu je i stání určeno pro motocykly o  

rozměrech 4,7 x 2,4 m. Mimo navrţené parkovací plochy má škola k dispozici i parkoviště 

na svém pozemku, které je určeno pro zaměstnance školy. Rozmístění těchto parkovacích 

ploch je uvedeno ve výkresu č.10 Detail D. 

Dále byl proveden návrh parkovacích stání pro obytné domy a lékárnu v ulici 

Závodní s parcelními čísly 1086, 107, 1088 a 1089. 

 

Výpočet počtu parkovacích míst  

- pro obytné domy, celkem 36 bytů do 100 m
2
 celkové plochy 

 

Součinitelé pouţité při výpočtu: 

ka = 1,4…….součinitel vlivu stupně automobilizace, stupeň automobilizace 1:2,5 
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kp = 0, 6……součinitel vlivu polohy řešeného území (místní význam) 

kv = 1,0……součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru (nad 50 000 obyvatel) 

kd = 1,0…….součinitel vlivu dělby přepravní práce (25:75) 

 

Celkový počet stání se vypočítá ze vzorce: 

N = Oo . ka + Po . ka . kv . kp . kd = 0 x 1,4 + 36 x 1,4 x 1 x 0,6 x 1 = 31 stání  

 

Výpočet počtu parkovacích míst  

- pro lékárnu, celková prodejní plocha 200 m
2
  

 

Součinitelé pouţité při výpočtu: 

ka = 1,4…….součinitel vlivu stupně automobilizace, stupeň automobilizace 1:2,5 

kv = 1,0……součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru (nad 50 000 obyvatel) 

kd = 1,0…….součinitel vlivu dělby přepravní práce (25:75) 

 

Celkový počet stání se vypočítá ze vzorce: 

N = Oo . ka + Po . ka . kv . kd = 3,6  x 1,4 + 0,4 x 1,4 x 1 x 1 = 6 stání  

 

N - celkový počet stání 

Oo - základní počet odstavných stání  

Po -  základní počet parkovacích stání 

 

Z výpočtu vyšlo najevo, ţe pro obytné domy musím navrhnout minimálně 31 stání 

a pro lékárnu 6. Navrţeno bylo 35 parkovacích stání pro obytné soubory a 6 pro lékárnu. 

Z toho vyplývá, ţe počet parkovacích stání pro lékárnu není předimenzovaný, ale pro 

bytové domy je tento počet předimenzovaný o pět míst. Stání pro obytný dům jsou 

navrţeny kolmo na příjezdovou komunikaci a pro lékárnu jsou navrţeny podélně kolem 

komunikace v ulici Závodní. Podélné stání mají rozměry 6,5 x 2,2 m a kolmé 5,3 x 2,5 m. 

Z 41stání jsou tři pro osoby s omezenou schopností pohybu. Jedno je navrţené podélně 

v ulici Závodní a dvě kolmé na příjezdovou komunikaci z ulice Souběţná. Podélné stání 

má rozměry 7 x 3,5 m a kolmé 5,3 x 3,5 m. Rozmístění těchto parkovacích ploch je 

uvedeno ve výkresu č.11 Detail E. 

Jako poslední jsem řešil parkovací stání pro bytové domy v ulici Souběţná 

s parcelními čísly 523, 524, 525 a 526.  
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Výpočet počtu parkovacích míst  

- pro obytné domy, celkem 24 bytů do 100 m
2
 celkové plochy 

 

Součinitelé pouţité při výpočtu: 

ka = 1,4…….součinitel vlivu stupně automobilizace, stupeň automobilizace 1:2,5 

kp = 0, 6……součinitel vlivu polohy řešeného území (místní význam) 

kv = 1,0……součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru (nad 50 000 obyvatel) 

kd = 1,0…….součinitel vlivu dělby přepravní práce (25:75) 

 

Celkový počet stání se vypočítá ze vzorce: 

N = Oo . ka + Po . ka . kv . kp . kd = 0 x 1,4 + 24 x 1,4 x 1 x 0,6 x 1 = 21 stání  

 

N - celkový počet stání 

Oo - základní počet odstavných stání  

Po -  základní počet parkovacích stání 

 

Z výpočtu vyšlo najevo, ţe pro obytné domy musím navrhnout minimálně 21 stání. 

Návrh počítá s 21 parkovacími stání. Z toho vyplývá, ţe počet parkovacích stání není 

předimenzovaný. Tyto parkovací stání jsou navrţeny jako kolmé na komunikaci v ulici 

Souběţná. Kolmé stání mají rozměry 5,3 x 2,5 m. Z těchto 21 stání jsou dvě pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. Kolmé stání má rozměry 5,3 x 3,5 m. Rozmístění těchto 

parkovacích ploch je uvedeno ve výkresu č.12 Detail F. 

Návrh jsem zaměřil i na úpravu dopravních prostorů. Dopravní prostory jsou 

upravovány v ulici Slovácká, Na Čtvrti, Souběţná, Průjezdní a U Staré školy. Před 

začátkem realizace dojde k odstranění stávajících komunikací v těchto ulicích a budou 

nahrazeny novými. K úpravě dochází proto, aby byla zabezpečena bezpečnost všech 

účastníků silničního provozu. Návrhem dojde k oddělení chodců od automobilové dopravy. 

Vzniknou nové pěší komunikace šířky 2 m. Bude tedy dodrţena minimální průchozí šířka 

1,5 m. Ulice U Staré školy a část ulice Průjezdní a Souběţné se změní na obytné zóny. 

Tam bude omezena rychlost na 20 km/h. Pro zpomalení dopravy jsou v obytné zóně 

navrţeny zpomalovací retardéry. Šířka komunikace v ulici Slovácká je navrţena 7 m a 

v ulici Na Čtvrti 6 m. Část komunikace v ulici Souběţná je navrţena s šířkou 6 m a  

část 5,5 m. Dopravní prostor v ulici Průjezdní má šířku 6 m a 7 m. Šířku 7 m jsem navrhl i 

pro komunikaci v ulici U Staré školy. Nejmenší poloměr zatáček je navrţen 4 m. Obsluţné 
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komunikace v území jsou navrţené na rychlost 30 km/h. Rychlost 50 km/h je povolena 

pouze pro sběrnou komunikaci Závodní a část ulice Moravská. Většina cest je obousměrně 

průjezdná. Jen ulice U Staré školy, část ulice Souběţné a Moravské budou jednosměrné.  

Zabýval jsem se také rozmístěním městského mobiliáře a plochami dětských hřišť. 

Mobiliář tvoří 24 odpadkových košů, 21 kontejnerů, 16 stojanů na kola a 33 laviček. 

Stojany jsou určeny pro 6 kol. Kontejnery jsou určeny pro komunální odpad i na tříděný 

odpad. Odpad bude pravidelně odváţen na skládku komunálního odpadu. Odvoz odpadu 

zajišťuje firma OZO Ostrava. Po skončení všech stavebních prací dojde k úpravě terénu. 

Úprava terénu obsahuje zasetí travnatého porostu o ploše 1620 m
2
 a vysázení 42 keřů a 8 

stromů. Stromy budou osázeny tak, aby nezasahovaly do rozhledového trojúhelníku na 

křiţovatkách. Jako keř jsem navrhl šeřík obecný, který dorůstá do výšky 30 – 40 cm. Jako 

strom jsem navrhl dub letní. 

 

Řešené území bude vybaveno tímto mobiliářem: 

 

Parková lavička 

Název produktu: Mona - smrk 

Číslo produktu: MBLS-04522 

Aktuální cena: 5 935 Kč/kus 

Počet kusů: 33 

 
Obr. 1 Parková lavička[14] 

 

 

Stojan na kola 

Název produktu: Stojan na kola ST1 

Popis produktu: Konstrukce z ocelových úhelníků (rám) a ocelových trubek 18 mm 

(oblouky). Oblouky jsou přišroubovány na základovém rámu a jsou 

určeny pro pneumatiky šířky aţ 55 mm. Stojan lze spojovat do 

nekonečných řad. Moţno ukotvit do země. [15] 
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Kapacita: 6 kol 

Aktuální cena: 1 599 Kč/kus 

Počet kusů: 16 

 

Obr. 2 Stojan na kola[15] 

 

Odpadkový koš 

Název produktu: Koš CLASSIC - zelená 

Číslo produktu: MBKP-04439 

Aktuální cena: 1 380 Kč/kus 

Počet kusů: 24 

 

Obr. 3 Odpadkový koš[14] 

 

Kontejnery na tříděný odpad 

Název produktu: Plastový kontejner 1100 L / 0054 

Číslo produktu: 5040086100072 

Aktuální cena: 8 612 Kč/kus 

Počet kusů: 9 

 

Obr. 4 Kontejnery na tříděný odpad[16] 
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Kontejner na komunální odpad 

Název produktu: Plastový kontejner objem 1100 l antracit - černá 

Číslo produktu: 1095469042 

Aktuální cena: 7 920 Kč/kus 

Počet kusů: 12 

 

Obr. 5 Kontejner na komunální odpad[16] 

 

Řešené území bude vybaveno těmito prvky dětských hřišť: 

 

Kolotoč 

Aktuální cena: 31 900 Kč/kus 

Počet kusů: 1 

 

 

Obr. 6 Kolotoč[17] 

 

Houpadla na pruţině 

Aktuální cena: 10 500 Kč/kus 

Počet kusů: 3 

 

 

Obr. 7 Houpadla na pružině[17] 
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Kreslící tabule - 150 x 100 cm 

Aktuální cena: 8 000 Kč/kus 

Počet kusů: 1 

 
Obr. 8 Kreslící tabule[17] 

 

Počítadlo 120 x 100 cm 

Aktuální cena: 16 800 Kč/kus 

Počet kusů: 2 

 

 

Obr. 9 Počítadlo[17] 

 

Pískoviště 3 x 3 m 

Aktuální cena: 10 200 Kč/kus 

Počet kusů: 2 

 

Obr. 10 Pískoviště[17] 

 

6.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

Část řešené oblasti se nachází v chráněném loţiskovém území, ale nejčastějším limitujícím 

prvkem jsou ochranná pásma inţenýrských sítí probíhající přes území. V ulici Moravská je 

vedeno nadzemní vedení VVN. V řešené lokalitě se nachází dvě trafostanice. Jedna je 
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umístěna v ulici Mezicestí a druhá v severní části v ulici U Haldy. Většina potrubí 

technické infrastruktury je vedena v podzemí. Nadzemní vedení je pouţito pouze pro 

přenos nízkého napětí v některých částech lokality. Návrh se týká převáţně povrchových 

úprav, které zasahují do minimální hloubky. Podzemní vedení tedy není dotčeno. Při 

návrhu jsem také dbal na to, aby navrţené prvky nezasahovaly do ochranných pásem 

nadzemního vedení nízkého napětí. 

 Návrh jsem zaměřil i na úpravu dopravních prostorů. Dopravní prostory jsou 

upravovány v ulici Slovácká, Na Čtvrti, Souběţná, Průjezdní a U Staré školy. Před 

začátkem realizace dojde k odstranění stávajících komunikací v těchto ulicích a budou 

nahrazeny novými. Dojde k odstranění i komunikací pro pěší v ulici Závodní, Slovácká, 

Hasičská a U Haldy, které jsem nahradil novými. Odvoz sutě zajistí firma, kterou vybere 

investor. Před zahájením prací dojde také ke kácení porostů, které se nachází na místech, 

kde mají vyrůst nové stavby. Výdaje za tyto akce budou započteny v rezervě. 

 Veškeré místa určená jako staveniště jsou dobře dostupná pro převoz 

materiálu a odvozu zeminy. Revitalizace řešeného území musí však probíhat po etapách, 

z důvodu velké rozsáhlosti lokality a dobré koordinace. Musí být zajištěny také okruţní 

cesty, aby byly přístupny veškeré objekty. Obyvatelům jednotlivých domů musí být 

zajištěn přístup k vlastním domovům.  

 Po skončení všech stavebních prací dojde k úpravě terénu v okolí nově 

navrţených prvků. Tato úprava zahrnuje zasetí travnatého porostu a vysázení keřů a 

stromů. Stromy budou osázeny tak, aby nezasahovaly do rozhledového trojúhelníku na 

křiţovatkách. Jako keř jsem navrhl šeřík obecný, který dorůstá do výšky 30 – 40 cm. Jako 

strom jsem navrhl dub letní. 

 

6.3 Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii 

 

Nově navrţeno bylo 128 parkovacích stání o celkové ploše 1870 m
2
. Z toho je 9 stání 

určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. V území jsem navrhl i dvě stání pro 

motocykly o rozměrech 4,7 m x 2,4 m a jednu plochu pro zásobování prodejny o 

rozměrech 12 x 3,4 m. Tyto plochy mají stejnou skladbu jako nově navrţené vozovky 

v tomto území. Nově navrţené nebo upravené komunikace zabírají 9480 m
2
. Nové 

dláţděné chodníky zabírají 4635 m
2
. Po realizaci prvků dopravní infrastruktury dojde 
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k zarovnání a úpravě terénu. Úprava terénu obsahuje zasetí travnatého porostu o ploše 

1620 m
2
. 

 

Skladba vrstev vozovky obsluţných komunikací a 68 parkovacích stání: 

 

- asfaltobeton kvalitativní třídy III     5 cm 

- stmelené recyklované vrstvy materiálů vozovek  5 cm 

- štěrkodrť                15 cm 

 

Ostatní parkovací stání jsou z:  

 

- vegetačních tvárnic TBM 17 – 40 

 

Skladba vrstev komunikací pro pěší: 

 

- dlaţba zámková        6 cm 

- loţe z kameniva       3 cm 

- mechanicky zpevněná zemina               20 cm 

 

Technická infrastruktura v celém řešeném území bude zachována. Dešťová voda 

z nově navrţených prvků dopravní infrastruktury bude odváděna do stávající jednotné 

kanalizace v jednotlivých ulicích. V případech, kde to není moţné, jsem navrhl vsakovací 

prvky pro zasakování dešťových vod do země. Mezi tyto prvky patří vsakovací hrnce a 

vegetační tvárnice. Vsakovací hrnce jsou pouţity pro odvodnění parkoviště ve dvoře 

bytových domů na křiţovatce ulic Bystřínova a Závodní. Z vegetačních tvárnic je navrţeno 

60 parkovacích stání o celkové ploše 810 m
2
. 

 

6.4 Zásady zajištění poţární ochrany 

 

Všechny prvky dopravní infrastruktury v řešeném území jsem navrhl tak, aby byly 

přístupny vozidlům hasičských záchranných sborů. Minimální šířka mezi obrubami má být 

2,5 m. Nejmenší navrţená šířka mezi obrubami v lokalitě je 5,5 m. Z oho tedy vyplývá, ţe 

poţární ochrana je zajištěna. 
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6.5 Zajištění bezpečnosti provozu 

 

Pro zajištění bezpečnosti všech účastníků provozu jsem navrhl oddělení pěších komunikací 

od komunikací pro motorová vozidla. V území je také omezena rychlost dle povahy místní 

komunikace. Bezpečný přechod chodců přes nejvytíţenější silnice zajišťují přechody pro 

chodce. Součástí komunikací pro pěší budou i prvky usnadňující pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

6.6 Návrh řešení pro uţívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

Návrh řešení pro uţívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se řídí 

Vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb[10]. Šířka pěších komunikací je navrţená 2 m. Je tedy 

zajištěna minimální průchozí šířka 1,5 m. Výškové rozdíly v místech přechodů a 

přecházení na druhou stranu přes vozovku nejsou vyšší neţ 20 mm. V území jsou zajištěny 

vodící prvky a linie. U přechodů pro chodce jsou varovné a vodící pásy. Je také zajištěn 

dostatečný počet parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Tyto stání jsou umístěny nejblíţe ke vchodům staveb, ke kterým byly navrţeny. Podélné 

stání mají rozměry 7 x 3,5 m a kolmé 5,3 x 3,5 m. 
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7. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRŢENÉ VARIANTY 

 

7.1 Propočet nákladů na odstranění stávajících pozemních komunikací 

 

Tab. 6 – Propočet nákladů na odstranění stávajících pozemních komunikací 

Poloţka Výměra Jednotková cena Náklady v Kč 

Asfaltová vozovka 8420 m
2
 715 Kč/ m

2
 6 021 000,- 

Asfaltový chodník  180 m
2
 460 Kč/ m

2
 83 000,- 

Chodník z betonových dlaţdic 1800 m
2
 105 Kč/ m

2
 191 000,- 

Cena celkem: 6 295 000,- 

 

Jednotkové ceny jsem získal z webového portálu http://www.uur.cz/. 

Cena zahrnuje rozrušení 1 m
2
 povrchu a podkladních vrstev včetně skrývky před výkopem 

pro potrubí s naloţením a přemístěním sutě do vzdálenosti 10 km, s uloţením a poplatkem 

za skládku. U asfaltových ploch je započteno řezání krytu. [20] 

 

7.2 Propočet nákladů na pozemní komunikace a parkovací plochy 

 

Plochy komunikací pro motorová vozidla a některé parkovací plochy jsou asfaltové o 

tloušťce 25 cm. Ostatní parkovací plochy jsou z vegetačních tvárnic. Chodníky jsou 

navrţené ze zámkové dlaţby tloušťky 29 cm s mechanicky zpevněnou zeminou.  

 

Tab. 7 - Propočet nákladů na pozemní komunikace a parkovací plochy 

Poloţka Výměra Jednotková cena Náklady v Kč 

Asfaltová vozovka 9480 m
2
 793 Kč/ m

2
 7 518 000,- 

Parkovací plochy z asfaltových vrstev 1060 m
2
 793 Kč/ m

2
 841 000,- 

Parkovací plochy z vegetačních tvárnic 3240 ks 69 Kč/ ks 224 000,- 

Chodníky ze zámkové dlaţby 4635 m
2
 782 Kč/ m

2
 3 625 000,- 

Cena celkem: 12 208 000,- 

 

Cena vegetačních tvárnic je určená výrobcem B&BC, a.s. [21]. Ostatní jednotkové ceny jsem 

získal z webového portálu http://www.uur.cz/. 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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Tyto ceny jsou včetně podílu zemních prací, obrubníku a vodícího prouţku. [20] 

 

7.3 Propočet nákladů na úpravu terénu 

 

Tab. 8 - Propočet nákladů na úpravu terénu 

Poloţka Výměra Jednotková cena Náklady v Kč 

Zaloţení trávníku parkového 1620 m
2
 54 Kč/ m

2
 88 000,- 

Vysázení šeříku obecného 42 ks 25 Kč/ ks 1 100,- 

Vysázení dubu letního se špičáky v kont. 8 ks 250 Kč/ ks 2 000,- 

Cena celkem: 92 000,- 

 

Jednotkové ceny jsem získal z webového portálu http://www.uur.cz/. 

Zaloţení trávníku zahrnuje přípravu půdy včetně odplevelení, vyhnojení, výsevu a 

zaválení. [20] 

 

7.4 Propočet nákladů na mobiliář a prvky dětských hřišť 

 

Tab. 9 - Propočet nákladů na mobiliář a prvky dětských hřišť 

Poloţka Počet Jednotková cena Náklady v Kč 

Lavička 33 ks 5935 Kč/ ks 196 000,- 

Stojan na kola 16 ks 1599 Kč/ ks 26 000,- 

Odpadkový koš 24 ks 1380 Kč/ ks 34 000,- 

Kontejner na tříděný odpad 9 ks 8612 Kč/ ks 78 000,- 

Kontejner na komunální odpad 12 ks 7920 Kč/ ks 96 000,- 

Kolotoč 1 ks 31 900 Kč/ ks 32 000,- 

Houpadla na pruţině 3 ks 10 500 Kč/ ks 32 000,- 

Kreslící tabule 1 ks 8000 Kč/ ks 8 000,- 

Počítadlo 2 ks 16800 Kč/ ks 34 000,- 

Pískoviště 2 ks 10200 Kč/ ks 21 000,- 

Cena celkem: 557 000,- 

 

http://www.uur.cz/
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Jednotkovou cenu prvků dětských hřišť jsem zjistil z webového portálu 

http://www.floraservis.cz/. 

Jednotkovou cenu kontejnerů na odpad jsem zjistil z webového portálu 

http://www.katalog.ambra.cz/. 

Jednotkovou cenu stojanů na kola jsem zjistil z webového portálu 

http://www.standmar.cz/. 

Jednotkovou cenu laviček a odpadkových košů jsem zjistil z webového portálu 

http://www.urbania.cz/. 

 

7.5 Propočet nákladů na příslušenství pozemních komunikací 

 

Tab. 10 - Propočet nákladů na příslušenství pozemních komunikací 

Poloţka Výměra Jednotková cena Náklady v Kč 

Zpomalovací prahy 23 m 1122 Kč/ m 26 000,- 

Vsakovací hrnce 23 ks 4800 Kč/ ks 111 000,- 

Cena celkem: 137 000,- 

 

Cenu zpomalovacích prahů jsem zjistil z webového portálu http://www.emporo.cz/. 

Cenu vsakovacích hrnců jsem zjistil z webového portálu http://www.aco.cz/ 

 

7.6 Propočet celkových nákladů stavební práce 

 

Tab. 11 - Propočet celkových nákladů stavební práce 

Poloţka Náklady v Kč 

Odstranění stávajících pozemních komunikací 6 295 000,- 

Pozemní komunikace a parkovací plochy 12 208 000,- 

Úprava terénu 92 000,- 

Mobiliář a prvky dětských hřišť 557 000,- 

Příslušenství pozemních komunikací 137 000,- 

Cena celkem: 19 289 000,- 

 

Závěr: Náklady na stavební práce činí 19 289 000,- Kč. 

http://www.floraservis.cz/
http://www.katalog.ambra.cz/
http://www.standmar.cz/
http://www.urbania.cz/
http://www.emporo.cz/
http://www.aco.cz/
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7.7 Propočet nákladů na projektové a průzkumové práce 

 

Tab. 12 - Propočet nákladů na projektové a průzkumové práce 

Název Procent z ceny Cena 

Projektové práce 8,89 % 1 715 000,- Kč 

Průzkumové práce 0,03 % 6 000,- Kč 

Cena celkem: 1 721 000,- Kč 

 

Závěr: Náklady na projektové a průzkumné práce činí 1 721 000,- Kč. 

 

7.8 Propočet nákladů na umístění staveniště 

 

Tab. 13 - Propočet nákladů na umístění staveniště 

Název Procent z ceny Cena 

Zařízení staveniště 2,5 % 483 000,- Kč 

Provozní vlivy 0,8 % 155 000,- Kč 

Územní vlivy 2,9 % 560 000,- Kč 

Cena celkem: 1 198 000,- Kč 

 

Závěr: Náklady na umístění staveniště činí 1 198 000,- Kč. 

 

7.9 Rezerva 

 

Tab. 14 - Rezerva 

Název Procent z ceny Cena 

Rezerva 10 % 1 929 000,- Kč 

Cena celkem: 1 929 000,- Kč 

 

Závěr: Rezerva činí 1 929 000,- Kč. 
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7.10 Propočet celkových nákladů  

 

Tab. 15 - Propočet celkových nákladů  

Poloţka Náklady v Kč 

Náklady na stavební práce  19 289 000,-  

Náklady na projektové a průzkumné práce  1 721 000,-  

Náklady na umístění staveniště  1 198 000,- 

Rezerva  1 929 000,- 

Cena celkem: 24 137 000,- 

 

Závěr: Celková cena investice revitalizace řešeného území činí 24 137 000,- Kč, cena je 

bez DPH. Vyčíslená hodnota celkové ceny je pouze orientační. Orientační 

propočet je proveden na základě orientačních cen dle rozpočtových ukazatelů a 

ceníků. 
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8. ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo provést návrh řešení problematiky zadané oblasti. 

Výsledkem tedy je jeden urbanistický návrh řešeného území, který poukazuje na problémy 

související se zadanou lokalitou mezi ulicemi Moravská, Závodní, Mezicestí a U Haldy 

v Ostravě - Hrabůvce. Před návrhem jsem provedl rozbor a studium území. Získané 

poznatky byly vyuţity k tvorbě návrhu a konečná podoba tohoto návrhu je dána 

postupným řešením problémů zadaného území. Mezi základní poznatky patří limity 

v území a širší vztahy. Největším limitujícími prvky, které měly vliv na uskutečněný 

návrh, jsou ochranná pásma technické infrastruktury vedoucí přes území. 

Návrh počítá s navýšením parkovacích stání. Ty patřily mezi největší problémy 

v řešené lokalitě. Stání jsem řešil detailně pro menší bytové domy, prodejny, lékárnu a 

soukromé gymnázium. V okolí bytových souborů a soukromé školy jsem také navrhl 

menší plochy pro relaxaci a plochy dětských hřišť, které jsem opatřil městským 

mobiliářem.  

Dalším významným problém tvoří chodníky. V  lokalitě jsem navrhl 4635 m
2
 

nových komunikací pro pěší a jsou řešeny tak, aby byly napojeny na stávající chodníky a 

zajistily tak bezpečný přesun chodců z jednoho konce území na druhý. V některých ulicích 

jsem navrhl kompletně nový dopravní prostor, napojení na silniční síť jsem však zachoval. 

V území jsem řešil také dopravní řešení pomocí rozhledových trojúhelníků. 

Rychlost na obsluţných komunikacích jsem sníţil na 30 km/h a v místech obytných zón na 

20 km/h. Sběrné komunikaci jsou navrţeny na rychlost 50 km/h. V některých ulicích je 

doprava vedena jednosměrně, v ostatních je obousměrná. Technická infrastruktura na 

celém území zůstává zachována. 

Po skončení veškeré výstavby dojde k úpravě okolního terénu a k vysázení zeleně. 

Těmito úkony získají obyvatelé a návštěvníci této oblasti vyšší kvalitu a lepší vyuţití nově 

navrţených ploch. Vyřeší se tím i problematika týkající se těchto ploch. 

Řešil jsem také textovou část. V úvodu textové části jsem se zaměřil na rekapitulaci 

teoretických východisek, které se vztahují k návrhu a základních poznatků o řešeném 

území. Poté jsem popsal vlastní návrh v průvodní a souhrnné technické zprávě. Na závěr 

jsem provedl ekonomické zhodnocení navrhované varianty. Z té vyšlo najevo, ţe 

orientační cena návrhu revitalizace oblasti vyjde na 24 137 000,- Kč. V této ceně jsou 

zahrnuté jako bourací a stavební práce, tak i ostatní poloţky vynaloţené na tento projekt. 



46 
 

Při řešení této studie jsem se snaţil respektovat zadání bakalářské práce a drţel 

jsem se doporučení norem a vyhlášek související s daným tématem. Navrţená varianta je 

jednou z mnoha moţných alternativ, jak tuto lokalitu vhodně vyuţít. Tato práce byla pro 

mě poučná a poskytla mi dobrou přípravu pro budoucí praxi. 
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