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1. Úvod 

 

Prostory místních komunikací a městský mobiliář jsou nejdůleţitější veřejné prostory 

v obcích, městech všech velikostí. Ve velké míře vtiskují městu její jedinečnost, 

uspořádání a proţitek v daném okolí. Tyto prostory neslouţí jenom dopravě, nýbrţ 

poskytují také rámec rozmanitým jiným projevům ţivota, coţ se projevuje nejrůznějšími 

poţadavky a funkcemi. Tvorba prostoru místní komunikace má proto prvořadý význam při 

řešení problematiky zastavěného prostředí a navrhování komunikací uvnitř zastavěného 

území je těsně spojeno s urbanismem a architekturou v utváření tohoto prostoru. Návrhy a 

projektování komunikací v řešeném území souvisí vţdy s utvářením prostorů místních 

komunikací, to je veřejného uličního prostoru a musí se vţdy chápat jako komplexní 

projektování. 

 

 S rostoucími poţadavky na navrhování a s tím spojený provoz a udrţování, se 

snaţíme plochy zeleně, odpočinkových míst, dětská hřiště a parkoviště navrhovat tak, aby 

vyhovovaly nejen normám a vyhláškám, ale také splňovaly estetické, ekonomické a 

urbanisticko - architektonické poţadavky. 

 

 Cílem této bakalářské práce je vytvoření poţadovaného návrhu řešení revitalizace 

oblasti na území Ostrava - Hrabůvka. Úkolem této práce je přispět k řešení problémů ve 

vymezené oblasti po stránkách urbanistických, estetických, dopravních, sociálních a 

funkčně - prostorových, coţ vede ke zlepšení kvality všedního ţivota obyvatel a projevem 

zlepšení sociálních vztahů obyvatel řešené oblasti. 

 

 Bakalářská práce se skládá z textové a grafické části. Textová část obsahuje 

poznatky o řešeném území, historii, návrhy řešení a přibliţný odhad nákladů podle 

současných cen na trhu. Grafická část obsahuje výkresy řešeného území (limity území, 

vyuţití funkčních ploch, návrhy řešení, doplňující výkresy). 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1 Základní definice a pojmy 

 

2.1.1 Území 

Území je určená část zemského povrchu, zahrnuje ovšem i to, co se nachází pod ním. [1] 

 

2.1.2 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] 

 

2.1.3 Územní studie 

Řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky vyuţití území. [1] 

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje moţná řešení vybraných problémů, případně 

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

územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo 

podmiňovat vyuţití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [11] 

 

2.1.4 Revitalizace území 

Revitalizace území znamená obnovení a oţivení. Pouţívá se dnes často pro různé účely, 

např.: 

- revitalizace krajiny, nebo-li rekultivace, coţ je celková obnova a oţivení krajiny 

poškozené lidskou činností 

- revitalizace zeleně – omlazení, případně nová výsadba stromů v parcích, omezení 

asfaltových a betonových ploch apod. 

- revitalizace vodních toků a rybníků – odbahnění, snaha omezit umělé zásahy a obnovit 

funkce celých ekosystémů 

- revitalizace starých staveb – asanace, modernizace, zateplení, jedná se o opuštěné 

průmyslové, zemědělské, skladové a jiné budovy a haly, které se po stavební úpravě 

mění na obytné budovy, administrativní budovy, galerie, atd. [1] 
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2.1.5 Stavby pro dopravní situaci 

 

Dopravní prostor 

je prostor nad částí komunikace, která slouţí veřejnému dopravnímu provozu (vozidlům i 

chodcům). Dělí se na hlavní dopravní prostor a přidruţený dopravní prostor. [2] 

 

Prostor místní komunikace 

Prostor nad tou částí komunikace, která slouţí veřejnému dopravnímu provozu (vozidlům i 

chodcům), popř. pobytu, dopravě statické i dynamické včetně pásů zeleně a v úsecích 

mimo území zastavěné nebo zastavitelné, včetně tělesa místní komunikace. Dělí se na 

hlavní dopravní prostor a přidruţený dopravní prostor. [4] 

 

Hlavní dopravní prostor 

část prostoru místní komunikace u komunikací funkčních skupin A, B a C s postranními 

obrubníky vymezená vnějším okrajem bezpečnostního odstupu, u komunikací bez 

postranních obrubníků vymezená šířkou mezi vodícím a/nebo záchytným bezpečnostním 

zařízením, u komunikací bez těchto zařízení vymezená šířkou koruny komunikace. Do 

hlavního dopravního prostoru se započítává střední dělící pás do šíře 20 m, popř. střední 

zvýšený (i nezvýšený) tramvajový pás, se všemi v nich umístěnými zařízeními (svodidly, 

stoţáry apod.) a pruhy autobusové a/nebo trolejbusové, cyklistické, parkovací a parkovací 

pásy. U komunikace směrově nerozdělené je hlavní dopravní prostor totoţný s volnou 

šířkou komunikace. u komunikace směrově rozdělené se volná šířka rozpadá na dílčí volné 

šířky. [4] 

 

Přidruţený dopravní prostor 

část prostoru místní komunikace mezi hlavním dopravním prostorem a vnějším okrajem 

prostoru místní komunikace. Je vyuţíván statickou i dynamickou dopravou a zejména 

chodci a cyklisty. Je to prostor na přidruţenými pruhy/pásy a/nebo chodníky včetně zeleně, 

pokud se nejedná o postranní pás, jehoţ šířka je větší neţ 8,00 m, popř. 3,00 m  

 

Pěší zóna 

jedná nebo více zklidněných komunikací obvykle v obchodních nebo historických centrech 

obce (města) nebo její části. Prostor místní komunikace v této zóně se skládá z prostoru 

pohybového a z prostoru dopravního se smíšeným provozem v celé šíři a můţe být takto 
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rozdělen opticky případně fyzicky a také hmatově podle zvláštního předpisu. Prostor 

místní komunikace v pěší zóně je obvykle řešen v jedné úrovni. [4] 

 

Obytná zóna 

jedna nebo více zklidněných komunikací zejména v částech obytných souborů s převahou 

pohybové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb za stanovených podmínek provozu. 

[4] 

 

Šikana 

příčné posunutí jízdního pruhu stavebním nebo organizačním opatřením (např. vysazená 

plocha, stranové vystřídání parkovacích pruhů apod.), které sleduje jízdní rychlosti 

projíţdějících vozidel. [4] 

 

Zpomalovací práh 

dopravně-technické zařízení sniţující rychlost jízdy vozidel. působí především fyzicky 

umělou změnou výškových poměrů jízdního pásu. V odůvodněných případech je aplikace 

zpomalovacího prahu moţná i na průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy, zejména 

v zájmu ochrany chodců, především dětí. [4] 

 

Zastávka 

je předepsaným způsobem označený prostor pro zastavení dopravního prostředku linkové 

dopravy, nástupiště a vybavení. [3] 

 

Nástupiště 

místo nástupu, výstupu nebo přestup cestujících: 

a) na pozemních komunikacích s vybudovaným zvýšeným tramvajovým pásem, 

b) nástupní ostrůvek 

c) na chodníku nebo navazující na chodník nebo zpevněnou krajnici, popř. 

nezpevněnou krajnici, 

d) zastávkový mys (vysazená chodníková plocha). [3] 

 

Nástupní ostrůvek 
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je zvýšena část zastávky, ze které cestují nastupují do vozidla nebo na kterou vystupují 

z vozidla, která je obvykle umístěna mezi pásem pro linkovou dopravu a pásem pro ostatní 

dopravu. [3] 

 

Ochranný ostrůvek 

je ostrůvek s dopravním zařízením, který chrání přechod pro chodce navazující v zadní 

části na nástupní ostrůvek. [3] 

 

Odstavné a parkovací plochy 

plochy, které slouţí k odstavování a parkování vozidel. [8] 

 

Parkování 

umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (např. při nákupu, návštěv, zaměstnání, 

vyloţení materiálu). Parkování se můţe podle délky rozlišovat na krátkodobé (do 2 hodin 

trvání) a dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání). [8] 

 

Odstavování 

umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (zpravidla v místě bydliště, popř. v místě 

provozovatele vozidla) po dobu kdy se vozidla nepouţívají. [8] 

 

Silniční doprava  

Pro zajištění dopravní obsluhy území slouţí síť pozemních komunikací. Ta se dle 

legislativy dělí na dálnice a rychlostní komunikace a silnice I., II., a III. třídy, místní 

komunikace I., II., II. a IV. třídy a účelových komunikací. 

 

2.1.6 Stavby pro bydlení 

 

Bytový dům 

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

bydlení a je k tomuto účelu určena. [10] 

 

Rodinný dům 
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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.  

 Rodinný dům můţe mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní podlaţí a jedno 

podzemní podlaţí a podkroví. [10] 

 

Byt 

je soubor místností, popř. jedna obytná místnost, která svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňuje poţadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu uţívání 

určena. [10] 

 

2.1.7 Stavby pro obchod, výrobu a skladování 

 

Stavba pro obchod 

je stavba , která musí splňovat zvláštní poţadavky v závislosti na velikosti prodejní plochy. 

[9] 

 

Stavba pro výrobu a skladování 

je stavba určení pro průmyslovou, řemeslnou nebo jinou výrobu, popř. sluţby mající 

charakter výroby a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů. [9] 

 

2.1.8 Prvky řešení pro bezbariérové užívání  

 

Vodící linie 

je součást prostředí nebo stavby slouţící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při 

pohybu v interiéru i exteriéru. Vodící linie jsou přirozené a umělé. Přednostně se provádí 

přirozená vodící linie. [7] 

 

Signální pás 

je zvláštní forma vodící linie označující místo odbočení z vodící linie k orientačně 

důleţitému místu, zejména určuje přístup k přechodu pro chodce, popř. k ţelezničnímu 

přejezdu nebo přechodu a současně určuje směr přecházení, přístup k místu nástupu do 

vozidel veřejné dopravy a určuje okraj obytné a pěší zóny. [7] Musí začínat u přirozené 

nebo umělé vodící linie. [7] 
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Varovný pás 

je zvláštní forma umělé vodící linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým 

postiţením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi 

chodníkem a vozovkou v místě sníţeného obrubníku, určuje hranici vstupu na ţelezniční 

přejezd nebo přechod, okraj nástupiště tramvajové zastávky s pojíţděným mysem, místo se 

zákazem vstupu, konec veřejnosti přístupné části nástupiště kolejové dopravy, [7] nebo 

změnu dopravního reţimu na okraji obytné a pěší zóny. [7] 
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3. Charakteristika současného stavu řešeného území  

 

3.1 Historie obce 

 

3.1.1 Hrabůvka (Ostrava) 

Hrabůvka (německy Neuen Grab) 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. 

 První písemná zmínka pochází z roku 1392, kdy olomoucký biskup Mikuláš 

potvrdil manţelce svého maršálka Jošta z Volfsberku věno 150 hřiven roční činţe ze vsi 

Nové Bělé. Pokud by něco chybělo, doplatil by to Joštův otec ze svého statku v Nové 

Hrabové (nynější Hrabůvka). Název se časem vyvíjel, v roce 1395 je zmiňována Nová 

Hrabová (Nouam Graboniam), v roce 1408 Nová Hrabůvka (Hrabowka Nova), v roce 1437 

Hrabůvka (Hrabuowka Parva), v roce 1444 Hrabůvka (Klein Hrabowa). Obec měla 

výlučně zemědělský charakter. Kromě pěstování plodin a chovu dobytka se obyvatelé 

zabývali rybníkářstvím. V roce 1775 je zde doloţeno 17 rybníků, v 30. letech 19. století 

pak 7 rybníků. 

 Průmyslový rozvoj Ostravy, především výstavba Vítkovických ţelezáren, způsobil 

odliv většiny muţů, kteří zanechali zemědělství a našli si práci v některém z ostravských 

závodů. Vzrůstající počet obyvatel si vynutil zvýšení počtu obytných domů pro dělníky. 

Tak vznikla v letech 1921–1923 Jubilejní kolonie tvořená jednopatrovými domky s 

vnitřním dvorem. Celkem zde bylo 605 bytů. 

 Původně byla obec přifařena a přiškolena k Paskovu, později (od roku 1780) k 

Hrabové. Obecní základní škola vznikla v roce 1873. Samostatná duchovní správa byla 

ustanovena v roce 1910, kdy byl dostavěn kostel Růţencové Panny Marie (nynější kostel 

Panny Marie, královny posvátného růţence). Před kostelem se nacházela socha svatého 

Floriána z roku 1763. Tato socha je dnes na Masarykově náměstí. 

 K Moravské Ostravě byla Hrabůvka připojena v roce 1924. [13] 

 

3.2 Charakteristika území 

 

3.2.1 Ostrava - Jih 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1392
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9Bno&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_B%C4%9Bl%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1395
http://cs.wikipedia.org/wiki/1408
http://cs.wikipedia.org/wiki/1437
http://cs.wikipedia.org/wiki/1444
http://cs.wikipedia.org/wiki/1775
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
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
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paskov
http://cs.wikipedia.org/wiki/1780
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrabov%C3%A1_%28Ostrava%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/1873
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Duchovn%C3%AD_spr%C3%A1va&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1910
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie,_kr%C3%A1lovny_posv%C3%A1tn%C3%A9ho_r%C5%AF%C5%BEence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie,_kr%C3%A1lovny_posv%C3%A1tn%C3%A9ho_r%C5%AF%C5%BEence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Flori%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Flori%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/1763
http://cs.wikipedia.org/wiki/Masarykovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_%28Ostrava%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/1924
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je od 24. listopadu 1990 městský obvod ve středu moravské části statutárního města 

Ostravy, o rozloze 1631,35 ha. Téměř celé území městského obvodu se rozkládá mezi 

řekami Odrou a Ostravicí, nepatrná část území se rozkládá i na pravém (východním) břehu 

Ostravice. Skládá se z celých katastrálních území Dubina u Ostravy, „Hrabůvka“, 

Výškovice u Ostravy a Zábřeh nad Odrou, která zahrnují místní části Bělský Les, Dubina, 

„Hrabůvka“, Výškovice a Zábřeh. [13] 

 

3.2.2 Základní údaje a podklady 

Před zpracováváním samostatné BP bylo třeba získat vstupní data ve formě mapových 

podkladů anebo textových dokumentů vztaţených k řešenému území. 

 

Základní podklady BP: 

a) Územní plán města Ostravy 

b) Územně analytické podklady 

- textová část 

- grafická část - výkresy limitů vyuţití území 

c) Magistrát města Ostravy  

- Výškopis 

- Polohopis 

- Ortofoto mapa 

- Územní plán 

- Katastrální mapa 

- Inţenýrské sítě 

 

3.2.3 Umístění řešeného území 

Řešené území leţí severovýchodní části České republiky v Moravskoslezském kraji, ve 

statutárním městě Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih. Náleţí do katastrálního území 

Hrabůvka. 

Území spadá do klimaticky mírně teplé oblasti. Průměrná roční teplota je 8°C 

(maximum 34,9°C, minimum -23,2°C). Průměrné roční sráţky činí 769 mm. Průměrný 

počet dnů se sněhovou pokrývkou je 57,1 dnů/rok. [18] Ostrava se dělí na 23 městských 

obvodů, do kterých patří Poruba, Moravská Ostrava, Slezská Ostrava, Ostrava - Jih ad.  
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Obr. 1 Umístění řešené  lokality ve městě Ostrava [12] 

 

3.2.4 Širší vztahy 

Řešené území se nachází ve východní části městského obvodu Ostrava-Jih. Území je 

napojeno z východní strany na dálnici I. třídy D56 - Místecká, která navazuje na dálnici I. 

třídy - Rudná a silnici II. třídy - Cihelná (- Hlučín - Ostrava - Frýdek-Místek -). Z Místecké 

je dále návaznost před silnici II. třídy - Moravská v severní části a silnicí II. třídy - Závodní 

z jihozápadní části napojující se na dopravní infrastrukturu městského obvodu Ostrava - Jih. 

Významné silniční sítě na území města Ostravy jsou dálnice D1 a silnice I. třídy:  

I/11 Praha - Hradec Králové - Ostrava - Ţilina (Opavská - 17. listopadu - Rudná) 

I/47 Brno - Přerov - Ostrava (17. listopadu) [21] 

I/56 Opava (I/46) - Hlučín - Ostrava (D1, I/11) - R56 - Frýdek-Místek (R48) - 

Frýdlant nad Ostravicí - Hlavatá (I/35),(Hlučínská - Cihelní - Místecká) [5] 

I/58 Roţnov pod Radhoštěm - Příbor - Ostrava - Bohumín - st. hranice (Plzeňská - 

Mariánskohorská - Muglinovská - Bohumínská) 

I/59 Ostrava - Karviná (Fryštátská) [21] 

  Přibliţně 600 m západně se nachází ţelezniční stanice Ostrava - Vítkovice na trati 

321 (- Opava -Ostrava-Svinov - Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice  

- Havířov - ), napojující se na trať 323 směrem na Vratimov, Frydek-Místek a na trať 270 

směrem na Studénku a Ostrava-Svinov a (- Přerov - Lipník nad Bečvou - Hranice - 

Studénka - ).  

 K dopravní obsluze můţeme také vyuţít sluţby MHD nebo ČSAD, jízdu tramvají 

nebo autobusem. 
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V Jihozápadní části je převáţně plocha hromadného bydlení s občanskou 

vybaveností a školství. V severní části školství , hřbitov a garáţe statické dopravy.  

V bezprostředním okolí kolem řešené oblasti se do vzdálenosti přibliţně 1 km 

nachází směrem na sever Společenský dům Vítkovických staveb, hřbitov, SOŠ AHOL, ISŠ 

dopravní a vysokoškolské koleje VŠB - TUO.  

 

             Obr. 2 Kostel v Hrabivce na ulici Metodějská. [12] 

 

Z jihovýchodní strany bychom nalezli 6 mateřských škol, 4 základní školy, rodinné 

centrum, SOU strojní a krytý bazén Vítek, 2 kostely, hasiči ve vzdálenosti cca 140 m, 

sportovní hala, zahradnická osada, domov důchodců, finanční úřad ve vzdálenosti cca 960 

m,potraviny, poliklinika Hrabůvka, Česká pošta, 3 bankomaty (od ČSOB, České spořitelny 

GE Money Bank), Česká lékárna a.s., Lékárna poliklinika,Lékárna v druţstvě, ÚMOb 

Ostrava-jih ve vzdálenosti cca 1 km, ELMONTEX, a.s. - hotel Elmotex, pivnice, pizzérie a 

mnoho restaurací roztroušených po okolí. Městská policie přibliţně 1,4 km, policie ČR - 

obvodní oddělení Hrabůvka 770 m a kulturní dům do 1 km  od řešení oblasti. 

A v neposlední řadě směrem na východ ve vzdálenosti 1,2 km za řekou Ostravicí 

ruiny paláce O. Kunčice. 

   

3.2.5 Drobná průmyslová výroba 
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V současnosti je řešené oblasti nemalé mnoţství soukromých firem a podnikatelů, kteří se 

zabývají výrobou, skladováním  a  podnikáním v různých oblastech. Jedná se např. o firmu 

BS Motorsport působící v oblasti oprav automobilů, firmu Milan Ztratil působící v oblasti 

výroby bytového nábytku, firmu NOVING,s.r.o -zakázková výroba a nabídka ocelových 

konstrukcí, firmu ELTRO elektrofirma, s.r.o. - elektromontáţe a elektroinstalace, čerpací 

stanice SHELL CZECH REPUBLICK, a.s. [14] 

 Řešené území je zcela zastavěné rodinnými domy a několika bytovými domy, aţ na 

několik parcel, proto se nepředpokládají ţádné větší plochy se zaměřením na průmysl do 

příštích let. Podnikatelé a ţivnostníci vedou své firmy z řadových nebo rodinných domů.  

 

3.2.6 Občanská vybavenost 

Zařízení občanské vybavenosti v řešeném území bych charakterizoval jako nedostatečné, 

pokud nebudeme brát blízké okolí. V řešeném území se nachází malé restaurace, prodejny, 

obchody a nabízené sluţby V území se nachází například soukromé šestileté gymnázium 

na ulici U Haldy, zahradnictví s příjezdovou cestou z ulice Ulehlova, lékárna U EDISONA 

na ulici Závodní v blízkosti zastávky Jubilejní kolonie, nabízené sluţby firmy BRB Trade 

s.r.o. v oblasti stavebnictví, firmu Bc. Martina Bergerová - masáţe, firma LANDO R+M, 

s.r.o. provádějící inţenýrské stavby a poskytující poradenství v oblasti odpadového 

hospodářství, firma ČAB expo-impo,s.r.o. Z oblasti stravování Restauraci U Uhýlků na 

ulici Moravská a Závodní, Restauraci a Sport Bar U EDISONA s provozem restaurace a 

pivnice s nabídkou točeného piva a teplých i studených jídel a pizzerii, a vetší firmu 

DŘEVO TRUST, a.s. (pobočka Ostrava-Hrabůvka) - prodej dřevěných polotovarů, prodej 

kompletního sortimentu pro truhláře, stavebníky a kutily ad. 

 

3.2.7 Dopravní infrastruktura 

 

Silniční doprava 

Zpracovávané území je napojeno na silnici I. třídy I/56 (rychlostní R56) - Místecká, přes 

sběrné ulice Moravská a Závodní. Ulici Moravská mezi ulicemi Závodní a Slovácká bych 

funkčně zařadil do sběrné ale i obsluţné, vzhledem k umístění v území s hlavním 

dopravním prostorem 8 m. Druhá polovina ulice Moravská se napojuje na ulici U Haldy a 

je řešena jako slepá ulice s obsluţnou komunikací stejného názvu, která je nově po 

rekonstrukci ze zámkové dlaţby s odvodňovacím prouţkem jednosměrná. Ulice U Haldy 

s dopravním prostorem 6,5 m jako obousměrná s asfaltovou vozovkou v dobrém stavu a 
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odvodňovacím prouţkem a obrubníky na obou stranách v celé délce ulice. Křiţovatky na 

této ulici jsou řešeny na značku P4 - dej přednost. Ulice Mezicestí napojena na ulice 

Závodní a U Haldy. Uprostřed ulice stojí 5 ocelových sloupků bránící přejezdu přes ulici. 

Stav ulice je špatný. Vozovka původně byla asfaltová, dneska je to spíše štěrková ulice 

dosti zarostlá s dopravním prostorem 7 m, obsluţná s příjezdem ke garáţím. Ulice U staré 

školy asfaltová, několikrát opravována ve celkem dobrém stavu s nutností návrhu 

parkovacích míst, jednosměrná, obsluţná s dopravním prostorem 4 m. Ulice Hasičská 

s dopravním prostorem 8 m, obousměrná v dobrém stavu s místy oprav v komunikaci a 

pomalu zarůstající podél obrubníků. Ulice Souběţná rozdělená ulici Průjezdní, obsluţná 

jednosměrná s asfaltovým povrchem v dobrém stavu s několika opravami ve vozovce a 

obrubníkem. Ulice má dost velké hlavní dopravní prostor k návrhu parkovacích míst 

s odvodňovacím prouţkem a zarůstající u obrubníku. Ulice Průjezdní křiţující ulice Selská, 

Ulehlova a Souběţná, končící na ulici Bystřinova v celé délce asfaltová v dobrém stavu 

s obrubníkem v různých úsecích, potřeba návrhu parkovacích míst, obsluţná. Ulice je 

obousměrná s hlavním dopravním prostorem od 7 do 10 m. Ulice Ulehlova s hlavním 

dopravním prostorem 12 m, obsluţná, obousměrná v dobrém stavu s asfaltovou vozovkou 

a obrubníkem na obou stranách. Nutnost upravit napojení ulice na ulici Závodní do 

kolmějšího stavu. Ulice Selská a Bytřinova s dopravním prostorem 6 m, asfaltovým 

povrchem v dobrém stavu a obrubníky na obou stranách, obsluţné. Ulice Na čtvrti  ve 

špatném stavu, zarůstající bez obrubníků s nutností parkovacích míst, asfaltová 

s dopravním prostorem 6,5 m. A poslední ulice v řešeném území ulice Závodní sběrná 

obousměrná s tramvajovým pásem a zastávkou Jubilejní kolonie, asfaltová v dobrém stavu 

s hlavním dopravním prostorem 20 aţ 22 m a postraními parkovacími nebo zastavovacími 

pásy. 

 

Městská hromadná doprava 

Městskou hromadnou dopravu poskytuje převáţně Dopravní podnik Ostrava a.s. Vozový 

park dopravního podniku disponuje 310 autobusy, 280 tramvaji a 66 trolejbusy. [22] 

 Pro dopravní obsluţnost v řešeném území můţeme vyuţít sluţby MHD nebo 

ČSAD. Na okrajích řešeného území se nachází 2 autobusové zastávky na ulicích Závodní a 

Místecká a 3 tramvajové zastávky na ulicích Závodní, Místecká a U Haldy. Názvy 

zastávek jsou Dřevoprodej a Jubilejní kolonie, tramvajová zastávka Důl Jeremenko. 

Tramvajová zastávka Důl Jeremenko je nově rekonstruována, ale chybí zde některé prvky 

pro bezbariérové uţívání, příchod na zastávku je přes ulici U Haldy na které chybí přechod 
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pro chodce a s tím spojené bezbariérové řešení přechodu. Tramvajová a autobusová 

zastávka Dřevoprodej je nepřístupná pro osoby se sníţenou schopností pohybu, hlavně pro 

vozíčkáře vzhledem k tomu, ţe na zastávku se dostaneme pomocí podchodů (které by 

mohly být v lepším stavu neţ jsou) bez příslušných ramp pro vozík nebo výtahy pro 

přístup na zastávku. Tramvajová a autobusová zastávka Jubilejní kolonie na ulici Závodní 

je bezbariérově přístupná, ale chybí zde některé prvky, které mají být umístěny na zastávce 

a taky se špatným rozměrovým uspořádáním dle ČSN 73 6425 - Část 1 - navrhování 

zastávek. Tato zastávka je zpracována na výkrese č. 8 - Návrh tramvajové zastávky na ulici 

Závodní.  V řešeném území jezdí autobusy č. 39, 50, 62, 63, 24, 96 a tramvaje č. 3, 19, 1 a 

10 na výše zmíněných zastávkách. Docházková vzdálenost k zastávkám je do 400 m   

 

Cyklistické stezky 

V celé Ostravě je v provozu 200 km cyklistických tras. Trasy vedou po méně zatíţených 

komunikacích nebo jako samostatné stezky. Většinou se cyklotrasy vyskytují při výstavbě 

silnic a při regeneraci sídlišť. Plánuje se rozšíření cyklotras podél řeky Odry a Ostravice.  

V blizkosti řešeného území probíhá cyklotrasa E navazující na trasy I, N, A, C,W a P. 

Cyklistická stezka navrhovaná podle územního plánu v řešeném území vede po ulici U 

Haldy, která dále pokračuje na ulici Provaznická. 

 

 

Obr. 3 Cyklistické stezky [12] 
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Komunikace pro pěší   

V řešeném území jsou chodníky rozptýlené po celém území navazující na síť chodníků a 

komunikací města. Chodníky jsou rozměrově řešeny od 1,5 do 2,0 m. Na ulici Závodní 

v některých úsecích při stísněných podmínkách sníţena šířka na 900 mm, popř. na 

některých místech v území je rozšíření chodníku na 3,00 m. Chodníky jsou převáţně 

dláţděné a/nebo asfaltové. U dláţděných chodníků na mnoha místech dochází k porušení 

struktury a změn sklonů komunikací, prorůstáním trávou a pří dešti k akumulaci vody a 

vytvářením kaluţí. 

 Na ulici Mezicestí je chodník šířky 2 m v dobrém stavu vydláţděná, pouze na jedné 

straně. Na ulici U staré školy chodníky chybí, je zde chodník pouze k jedné novostavbě. 

jinak jsou vydláţděny pouze chodníky u vstupů do objektů. Ulice Hasičská má zbudované 

chodníky z obou stran do šíře 2 m, dláţděné z betonových dlaţdic s obrubníkem, postupně 

zarůstající jak u obrubníků, tak na některých místech přes celou šíří. Na ulici Souběţná je 

chodník pouze z ¼ na jednom místě v šíři 900 mm. Na zbytku ulice chodníky nejsou. Na 

ulici Ulehlova je chodník z jedné strany v šíři 2,5 aţ 3 m, z betonových dlaţdic, částečně 

prorůstající trávou a s porušenou strukturou. Na ulici Selská mezi ulice Průjezdní a U 

Haldy je chodník jen na jedné straně, v dobrém stavu, asfaltový s obrubníkem a 

odvodněním do šíře 2 m a stejný chodník i na ulici Bystřinova. Na ulici Slovácká je 

chodník z obou stran do šíře 1,5 m. Ulice Moravská má chodník na jedné straně do šíře 1,5 

m. Chodník na ulici U Haldy je šířky 2 aţ 2,5 m dláţděný  se zatravněným pásem 1,5 aţ 2 

m. Na ulici Závodní je chodník na obou stranách šířky 1,5 aţ 2 m výjimečně v některých 

úsecích ve stísněných podmínkách 900 mm nebo rozšířený na 3 m. 

 Chodníky u bytových domů jsou dláţděné s porušenou strukturou šířky 1,5 aţ 2,5 

m. U bytových domů na ulici Bystřinova chodník chybí. Viz. výkres č. 2 Situace 

stávajícího stavu funkčních ploch. 

 

Statistická doprava 

V řešeném území se nachází na ulici Závodní v celé délce parkovací a zastavovací pás, 

samozřejmě s přihlédnutím k prostoru na křiţovatkách a u přechodů pro chodce a u kříţení 

s ulicí Mezicestí se nachází parkovací stání s 11 místy . Na ulici Mezicestí se nachází 

garáţe s 12 boxy pro automobily. Před restaurací U Edisona je parkoviště s 15 místy a za 

restaurací se nachází velké parkoviště s cca 150 parkovacími místy. Soukromé gymnázium 

má své slastní parkoviště, tudíţ budu navrhovat počet stání podle pozorování a foto 

dokumentace.  Vzhledem k neomezenému parkování v území jsou auta parkována 
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především na ulicích před rodinnými domy nebo na zelených plochách/pásech v území. U 

bytových domů taktéţ chybí parkovací místa a auto jsou parkována na chodnících a 

volných místech. Z tohoto důvodu dochází k porušení struktury chodníku a vyjeţdění 

různých míst, které neslouţí k parkování.   

 

3.2.8 Technická infrastruktura 

 

V řešeném území je většina technické infrastruktury uloţena v podzemí kromě venkovního 

vedení elektrické energie velmi vysokého napětí (VVN) a vysokého napětí (VN). 

 

Zásobování pitnou vodou 

Území města Ostravy je zásobováno pitnou vodou ze zdrojů Ostravského oblastního 

vodovodu, v přibliţném rozsahu 65 - 70 %, a z podzemních zdrojů, v přibliţném rozsahu 

30 - 35 %. Vodárenské nádrţe Šance na řece Ostravici, Morávce na řece Morávce a 

Kruţberk na řece Moravici tvoří hlavní zdroje pro Ostravský oblastní vodovod.  

Vodovodní síť na území města provozuje a spravuje společnost OVAK a.s. [5] 

 Průměrná spotřeba pitné vody na území města Ostravy v 90. letech klesala, 

v současné době je stabilizována. [5] 

 Kvalita vody ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována z hlediska fyzikálně-

chemického i mikrobiologického. 

Kvalita pitné vody pro řešené území je uvedeno v tabulce č. 1 viz. níže.  

 

Parametr Aktuální hodnoty 

Teplota 8,7 °C 

pH 7,6 

Acidita 0,1 mmol/l 

Alkalita 0,94 mmol/l 

Tvrdost 2,06 mmol/l 

Železo 0,14 mg/l 

Mangan 0,009 mg/l 

Dusičnany 23,8 mg/l 

Chlór volný 0,02 mg/l 

Barva 2,5 mg Pt/l 

Zákal 0,5 jZF 

Vápník 62,2 mg/l 

Hořčík 10,45 mg/l 

Pozn.: Hodnoty k březnu 2011 

Tab. 1 Hodnoty pitné vody v řešeném území [17] 
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Kanalizace 

Převáţná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné 

kanalizace se začalo u některých nově budovaných sídlišť. Z hlediska odkanalizování je na 

území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod na ČOV 

nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu. [18] 

 Čištění odpadních vod je zajišťováno mechanicko-biologickou rozšířenou ÚČOV 

přivádějící odpadní vody z Hrabůvky (a jiných obvodů v Ostravě jako jsou např. Svinov, 

Slezská Ostrava, Martinov, Plesná, Dubiny, Poruba atd.). 

 Odpadní vody v řešené oblasti jsou řešeny pomocí kanalizačního stokového potrubí 

(bez rozlišení druhu) - podzemní, gravitační.  

 V rámci asanace staré zástavby vnitřní části města dochází k postupnému rušení 

ţumpového systému. [18] Provozovatel ostravských kanalizací je společnost OVAK a.s. 

 

Zásobování teplem 

Soustava centralizovaného zásobování teplem je provozována společností Dalkia Česká 

republika, a.s., která vytápí více neţ 85 tisíc domácností. V Ostravě Dalkia prodává zhruba 

6,5 mil. GJ. [5] 

 V řešeném území se nevyskytuje, pouze v širším okolí. 

 

Zásobování elektrickou energií 

Hlavním distributorem elektrické energie v Ostravě je zajištěn společností ČEZ, a.s. 

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

zajišťuje přenos el. výkonu z uzlových bodů nadřazené přenosové soustavy VVN 220 kV. 

Pro napájecí body - transformační stanice VVN/VN, kde pouţívané napětí VN je převáţně 

22 kV, méně pak 10 a 6 kV. 

 Potřeba Ostravy je kryta ze 35 % z místních zdrojů (elektrárny Třebovice a 

Vítkovice) a zbytek z celostátní rozvodné sítě. nejvýznamnější elektrárnou, která dodává 

elektřinu pro území Ostravy je Elektrárna Dětmarovice. [5] 

 Přes řešené území probíhá vedení nízkého napětí (podzemní), vysokého napětí a 

velmi vysokého napětí (nadzemní). 

 

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 
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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. [5] 

 Zásobování řešeného území zemním plynem je řešeno rozvody středotlakých (STL) 

a nízkotlakých (NTL) plynovodních rozvodů podzemních. V řešeném území je kaţdá 

obytná jednotka a vybavenost připojena pomocí plynovodní přípojky. 

 

Telekomunikace 

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

digitalizována, kvalita a rychlost spojení je na úrovni Prahy a Brna. [5] Město je kvalitně 

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

signálem je velmi dobré. [5] Působí zde i několik televizních kabelových sítí. Pro přístup 

na internet a dálkové přenosy je území pokryto rádiovými sítěmi mnoha společností. 

Rozvíjí se i připojení ADSL a bezdrátové připojení. 

 Informace o řešeném území jsou zakresleny ve výkrese limitů ve výkresové části. 

V území se nachází komunikační vedení na ulici Závodní a jedna základnová stanice také 

na ulici Závodní. 
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4. Architektonicko-urbanistická studie 

 

4.1 Průvodní zpráva - popis řešeného území 

 

4.1.1 Identifikační údaje 

Navrhovatel:      Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB - TUO) 

Fakulta stavební (FAST) 

Katedra městského inţenýrství (222) 

Ludvíka podestě 1875/17 

708 33 Ostrava - Poruba 

E-mail: studijní.fast@vsb.cz 

Web:    http://www.fast.vsb.cz 

Zpracovatel:       Patrik Klvaňa 

npor. LOMA 1408 

742 58 Příbor 

E-mail: patrik.klvana@seznam.cz 

Mobil: 731 902 266 

 

4.1.2 Vymezení řešeného území 

Řešené území se nachází v jiţní části statutárního města Ostravy přibliţně 4,8 km od centra 

Ostravy a přibliţně 5,6 km do Ostravy - Svinova vzdušnými čarami. 

Území je ohraničeno ulicemi Moravská, Mezicestní, U Haldy, Závodní. Zadání této 

BP je zlepšení ţivota, ţivotních podmínek a bezpečnosti obyvatelstva pomocí úprav 

veřejných pozemků mezi stávající zástavbou, tj. návrhy uspořádání prostoru místních 

komunikací, návrhu zeleně a mobiliáře. Sníţení dynamické dopravy. 

 

4.1.3 Charakteristika řešeného území a okolí 

Terén je převáţně rovinatý. Území spadá do výškového rozdělení od 234 m. n. m. aţ 237 

m. n. m. ve směru stoupání od severovýchodu k jihozápadu. V současnosti je území 

zastavěné převáţně rodinnou zástavbou a několika bytovými domy, drobnou výrobou, 

sluţbami a občanskou vybaveností. Kvůli převáţné zástavbě jsou na území minimální 

plochy nízké zeleně ve veřejných plochách. Vysoká zeleň je rozmístěna převáţně na okraji 

lokality v blízkosti ulice Místecká, za kterou se nachází zalesněné území spadající do 

mailto:studijní.fast@vsb.cz
http://www.fast.vsb.cz/
mailto:patrik.klvana@seznam.cz
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nadregionálního biokoridoru a regionálního biocentra, kde v této oblasti se nachází Halda 

Vítkovic. 

 

4.1.4 Limity 

Při řešení návrhu území je nutno dbát a respektovat limity  daného místa, které jsou 

relativní hranicí pro návrhy a vyuţití území, jsou to ochranná pásma a limity vycházející 

z charakteru území. V současné době jsou největšími limity prvky v rozvoji řešeného 

území inţenýrské sítě umístění v řešeném území i mimo něj. 

 V severní části na ulici Moravská je to vedení elektrické energie VVN 110 kV, 

obdobně i na ulici U Haldy. Dalším limita ohledně rozvodů elektrické energie je vedení 

VN 1-35 kV vedoucí v ulici Závodní. Na ulici Mezicestí  a U Haldy se nachází distribuční 

stanice venkovního elektrického vedení. 

 Vodovodní síť DN 300 vedené ve východní části v ulici U Haldy a svým 

ochranným pásmem 1,5 m ok kraje potrubí. 

 Území také zasahuje do geologické lokality chráněného loţiskového území. Celá 

řešená oblast spadá do zemědělského půdního fondu do kategorie I. třídy ochrany. Viz. 

výkres č. 3 Situace řešeného území s limity území.  

 

4.1.5 Ochranná pásma technické infrastruktury v řešeném území 

Nadzemní vedení: 

a) u napětí nad 1 kV do 35 kV vč. OP od krajních vodičů 7m (§19), 10m (§45) 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV vč. OP od krajních vodičů 12m (§19), 15m (§45) 

Podzemní vedení(kabelové) do 110 kV vč. a vedení řídící, měřící a zabezpečovací 

techniky činí 1 m od povrchu vedení po obou stranách krajních kabelů. [5] 

Poznámka: §19 - vedení postavené od 1.1.1995 do 1.1.2001, §45 - vedení postavené 

před 1.1.1995. (OP el. vedení dle zákona č. 222/1994 Sb.) 

OP u napětí nad 1 kV do 35 kV vč. 

1. pro vodiče bez izolace 7 m 

2. pro vodiče s izolací základní 2 m 

OP elektrické stanice u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí 

z úrovně nad 1 kV a menší neţ 52 kV na úroveň NN 2m. A u vestavěných elektrických 

stanic 1 m od obestavění. [5] 

U zařízení vlastní telekomunikační sítě drţitele licence 1 m (OP el. vedení dle zákona č. 

458/2000 Sb.,§46) 
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Vedení jednotné kanalizace DN 2200 (nad DN 500 mm) s OP 2,5 m po obou stranách 

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

Vedení vodovodu pitné vody DN 100 s OP 1,5 m po obou stranách od vnějšího líce 

potrubí (OP o vodovodech a kanalizacích dle zákona č. 274/2001 Sb.). 

Vedení telekomunikační Telefonica O2 s OP 1,5 m po obou stranách od krajního vodiče 

(OP elektronických komunikacích dle zákona č. 127/2005 Sb.). [5] 

 

4.2 Regulace funkcí a zařízení 

 

4.2.1 Určení regulačních podmínek pro jednotlivá funkční využití území 

Podle územního plánu města Ostravy patří řešené území do kategorie funkčního vyuţití: 

1) Bydlení individuální 

2) Ţivnostenského území 

3) Občanské vybavenosti. 

 

1) Bydlení individuální 

Slouţí bydlení v rodinných domcích a v obdobných formách nájemných domů 

nízkopodlaţní obytné zástavby. [15] 

 

Funkční využití: 

a) Vhodné - Různé typy rodinných domků a vesnické zástavby s hospodářským 

zázemím, uţitkovým vyuţitím zahrad a moţností chovu zvířectva. Vybavenost, 

slouţící k uspokojování denní potřeby obyvatel území: zařízení obchodu, sluţeb, 

místní správy, předškolní, školská (základní a střední školy) zdravotnická, sportovní, 

stravovací, společenská. Příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, 

parkoviště, vestavěné a jednotlivé boxové garáţe. Zeleň veřejná, obytná, ochranná. 

b) Přípustné - Nízkopodlaţní nájemné bytové domy (max. 3NP). Vybavenost, 

slouţící širšímu území: obchod, sluţby, zařízení administrativní, církevní, sportovní, 

rekreační, zábavní, kulturní, ubytovací, sociální, školská, zdravotnická, volnočasová. 

Nerušící drobná výroba a sluţby, malé řem. provozovny, zahradnictví. Zahrady, 

nezbytná technická vybavenost. 
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c) Výjimečně přípustné - vhodné individuální rekreační objekty, větší rekreační 

střediska, penziony, hotely (nad 20 lůţek), zahrádkové osady, benzínová čerpadla, 

skupiny boxových garáţí. [15] 

 

2) Ţivnostenské území (bydlení a drobná výroba, sluţby, občanská vybavenost) 

Slouţí pro bydlení různých forem ve spojení s podstatě drobnou výrobou, sluţbami a 

občanské vybavenosti. [15] 

 

Funkční využití: 

a) Vhodné - nájemné domy, rodinné domy, vesnická zástavba, vybavenost, slouţící 

danému i širšímu území: zařízení obchodu, sluţeb, stravování, ubytování, církevní, 

kulturní, administrativní, výstavní a volnočasové aktivity, podstatně neobtěţující 

drobná výroba, výrobní sluţby, sklady: řemeslnické dílny, servisy, opravny, 

půjčovny, nájemné dílny a ateliéry, výstavní prostory, objekty pro svobodná povolání, 

kutilství, záliby, přípustné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště, 

manipulační plochy, Zeleň veřejná, obytná, ochranná. 

b) přípustné - zařízení zábavní, zařízení sociální péče, zahradnictví, zelinářství, 

benzínová čerpadlo, boxové garáţe, hromadné garáţe, nezbytná technická 

vybavenost. 

c) Výjimečně přípustné - vybavenost předškolní, školní a zdravotnická, sportoviště, 

zahrady a zahrádkové osady. [15] 

 

3) Občanská vybavenost 

Slouţí většinou vyššího necentrálního charakteru. 

 

Funkční využití: 

a) Vhodné - Obchod a sluţby: velkoplošné obchodní provozy, nákupní střediska, 

nevýrobní i výrobní sluţby, opravy, servisy. Administrativa, Ubytování, stravování. 

Věda a výzkum: laboratoře, zkušebny, dílny, technologický park. Školství (vysoké 

a střední), koleje, internáty. Kultura: zařízení církevní, zábavní, výstavní, 

volnočasové, technická muzea. Zdravotnictví: nemocnice, polikliniky, zdravotní 

střediska, hygienické stanice, lázeňské léčebny. odborné léčebné ústavy, ústavy 

lékařské fakulty. Sociální péče: domovy důchodců, ústavy pro tělesně a duševně 

postiţené, rehabilitační střediska, ubytovny bezdomovců, ubytovny pro migrující a 
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nepřizpůsobivé občany charitativní zařízení. Vězeňská a nápravná zařízení. 

Výpravní budovy ţelezničních a autobusových nádraţí. Příslušné komunikace 

obsluţné, pěší, cyklistické, parkoviště, parkovací garáţe. Zeleň veřejná, ochranná. 

b) Přípustné - Doplňující sportovní a rehabilitační zařízení. Sluţby návštěvníkům, 

ubytovaným, pacientům, zaměstnancům. Nerušící drobná výroba. Nezbytná 

technická vybavenost, Nezbytné dílny a garáţe údrţby. hasičské stanice, benzinová 

čerpadla. 

c) Výjimečně přípustné - Byty nebo rodinné domky majitelů, správců, zaměstnanců. 

Doplňující obytná zeleň, dětská hřiště, skleníky. [15] 

 

4.3 Návrh urbanistického řešení  

 

4.3.1 Úvod v vlastnímu řešení 

Řešené území je půdorysného tvaru do trojúhelníku a celkem pravidelného tvaru vzhledem 

k celkové lokalitě. Hlavním úkolem je zklidnění dopravy a přispění k lepšímu ţivotnímu 

stylu ţivota a bezpečnosti obyvatelstva pomocí zasazení lokality do obytné zóny v první 

variantě a do zóny 30 (Tempo 30) do varianty druhé. Navrţení odpočinkových a 

relaxačních ploch, které jsou zde prezentovány jako dětská hřiště s moţností posezení. 

Území je rozvrţeno do tří kategorií z nichţ největší zastoupení zde mí obytná část, která je 

tvořena převáţně rodinnými domy v celém řešeném území a 6 bytovými domy 

rozmístěnými převáţně na okraji řešeného území na ulici Závodní. Dále je to část 

ţivnostenská, která je situována především do rodinných domů. Stejně tak drobný průmysl 

ve formě výroby, prodeje a sluţeb nabízených v daném území. A v poslední řadě občanská 

vybavenost roztroušena v území.  

 Ke zklidnění dopravy je zde vyuţito dopravní řešení ploch a prvků, návrhy zeleně a 

mobiliáře. Obě varianty jsou řešeny pro bezbariérové vyuţití prostoru místních komunikací 

a navazujících plochy relaxace a odpočinku. 

 

4.3.2 Návrh řešeného území č. 1 

Návrh řešeného území č. 1 je řešen jako obytná zóna. Úpravy ve vyznačené lokalitě mají 

zklidnit dopravu a omezit rychlost projíţdějících vozidel. Zklidnění je provedeno pomocí 

urbanistického řešení dopravních ploch v území. Je zde navrţena šikana tvořená nově 
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navrţenými odstavnými a parkovacími stáními, zúţení vozovny a vysazování mysů, které 

tvoří ostrůvky zeleně nebo zelených pásů.  

 Vjezdy do obytné zóny budou vyznačeny příslušnými značkami stejně jako výjezdy. 

Všechna parkovací a odstavná stání jsou vyznačena vodorovným značením a příslušným 

svislým značením v podobě značek parkování. Náklady na dopravní značení tedy jsou jen 

na vyznačení začátku obytné zóny a konce obytné zóny, případně náklady na vyznačení 

navrţených parkovacích stání. Vodorovné značení o oddělování je pomocí vizuálního 

odlišování určitých ploch. Na jiných místech není dovoleno ţádné parkování, pouze na 

vyznačených místech parkoviště a jednotlivých stání. V celé oblasti se ztrácí pomocí 

stavebních úprav výškové rozdělení, vzniká tedy hlavní dopravní prostor se smíšeným 

provozem. Vzniká tak jednotná plocha v celé šíři dopravního prostoru, to znamená 

v jednotné výškové úrovni v celé délce ulice s ohledem na zeleň nízkou i vysokou. 

Samozřejmě jsou zde dodrţeny příslušné minimální sklony kvůli odvodnění ploch i s 

moţností vsakování vody. Z tohoto důvodu odpadá nutnost navrhování obrubníků a 

minimálních výškových rozdělení, které se musí dodrţovat při tomto navrhování. Obytná 

zóna je řešena pro bezbariérové uţívaní osobami se sníţenou funkcí pohybu. Motorová 

vozidla smějí jet jen  rychlostí chůze, v nutném případě i zastavit a čekat. Chodci zde 

nesmějí být nijak ohroţováni ani omezováni. Chodci jakoţ i děti smějí vyuţívat ulici v celé 

šířce ulice, ale nesmějí zbytečně omezovat provoz projíţdějících vozidel a motoristů. Děti 

si smějí hrát v celé šíři ulice. Prostor není nijak rozdělen, potřebná je jen vzájemná 

ohleduplnost účastníků provozu.  

 Navrţená parkovací stání budou navrţena pro občanskou vybavenost dle ČSN 

736110 - Projektování místních komunikací. Při navrhování nejsou brány v potaz výjezdy 

a sjezdy od rodinných domů vzhledem k příslušným rozhledovým polím. Křiţovatky jsou 

řešeny převáţně na značku P6 - stop nebo P4 - dej přednost s ohledem na rozhledová pole 

navrţená podle ČSN 736102 - Projektování křiţovatek na pozemních komunikacích. 

 Navrţená zeleň je zde umístěná v krátkých alejích anebo jako samostatně stojící 

stromy k dotváření krajiny a lepším ţivotním podmínkám pro bydlení.  

 V území budou také navrţena dětská hřišť orientována mimo dopravu s moţností 

posezení a relaxace. Prvky dětských hřišť navrhuji převáţně jako dřevěná podle katalogu 

od vybraného výrobce s dodrţení příslušných ochranných polí, která jsou znázorněna uţ 

při výběru prvků návrhu podle příslušných předpisů. 
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 K bytovým domům a gymnáziu navrhuji lavičky pro občasné posezení. Detailnější 

rozepsání návrhu bude uvedeno níţe podle vybrané varianty řešení vzhledem ke shodnému 

návrhu na umístění parkovacích stání. 

 První varianta je graficky znázorněna ve výkrese č. 4 Urbanisticko-architektonický 

návrh využití ploch, Varianta I. - obytná zóna. Podrobnější popis parkovací míst, dětského 

hřiště, mobiliáře a další úprav bude uvedeno níţe v technické zprávě k navrhovaným 

variantám. 

 Nově navrţená tramvajová zastávka, která je mimo obytnou zónu, ale pořád 

v řešeném území na ulici Závodní, je provedena pro bezbariérové uţívání pro obě varianty 

se stejným návrhem ve výkrese č. 8 Návrh tramvajové zastávky na ulici Závodní. 

 

4.3.3 Návrh řešeného území č. 2 

Návrh řešeného území č. 2 je řešen jako zóna 30 (Tempo 30). Úpravy ve vyznačené 

lokalitě mají zklidnit dopravu a omezit rychlost projíţdějících vozidel, kde místní 

komunikace mají stejné nebo podobné charakteristiky. Zpravidla se zahrnují jen obsluţné, 

nikoliv hlavní (sběrné) komunikace. Téţ je třeba přiměřeně zohlednit případné nároky na 

MHD. Zklidnění je provedeno pomocí urbanistického řešení dopravních ploch v území, 

které je obdobné jako v navrhované variantě č. 1 obytná zóna. Je zde navrţena šikana 

tvořená nově navrţenými odstavnými a parkovacími stáními, zúţení vozovny a vysazování 

mysů, které tvoří ostrůvky zeleně nebo zelených pásů.  

 Vjezdy do zóny 30 budou vyznačeny příslušnými značkami stejně jako výjezdy. 

Všechna parkovací a odstavná stání budou vyznačena vodorovným značením, ale na rozdíl 

od první varianty mohou řidiči parkovat kdekoliv, pokud zde nebudou navrţena ţádná 

místní omezení k parkování. Náklady na dopravní značení budou jen na vyznačení začátku 

zóny 30 a konce zóny 30 to je „Zóna s nejvyšší dovolenou rychlostí“,neboť základním 

pravidlem zóny Tempo 30 je přednost zprava, případné náklady na vyznačení navrţených 

parkovacích stání tedy odpadají. Do tohoto návrhu se také musí zajistit svislé značení u 

nájezdů na zvýšenou vozovku nebo na zpomalovací práh ve směru nájezdu (v obousměrné 

komunikaci tedy z obou stran). Křiţovatky jsou řešeny převáţně na značku P6 - stop nebo 

P4 - dej přednost s ohledem na rozhledová pole navrţená podle ČSN 736102 - 

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Se značkami musíme počítat u 

zvýšení nákladu na svislé značení. Nejvyšší dovolená rychlost nesmí být v ţádném případě 

překročena, případně můţe být ještě sníţená z původně navrhovaných 30 km/h. Ţádoucí je 

obzvlášť opatrný způsob jízdy. 
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V celé oblasti stavební úpravy mají pro účastníky silničního provozu zdůraznit 

význam omezení rychlosti zejména tam, kde by toho nebylo moţno dosáhnout jen 

dopravním značením a vysvětlovací kampani vůči veřejnosti. Výškové rozdělení na 

komunikaci pro pěší a dopravního prostoru je zachován. Obrubníky chodníku jsou tedy 

zachovány na rozdíl od obytné zóny. Samozřejmě jsou zde dodrţeny příslušné minimální 

sklony kvůli odvodnění ploch pomocí odvodňovacích kanálků a vsakování. Z tohoto 

důvodu je zde nutnost navrhování obrubníků a minimálních výškových rozdělení, které se 

navrhuje při sniţování obrubníků u přecházení, pokud zde není navrhnut zpomalovací práh, 

po kterém se přechází. Tyto zpomalovací prahy jsou navrţeny před kaţdým vjezdem do 

zóny jako montované z tvrzeného plastu a upevněné šrouby do vozovky nebo jako pevný 

stavební prvek provedený ze zámkové dlaţby nebo z asfaltu s příslušnými nájezdy viz. 

příloha č. 11 Zpomalovací prahy. V místě všech křiţovatek je navrţena zvýšená vozovka 

obdobně jako u zpomalovacího prahu. Zvýšení pomocí zpomalovacích prahů a zvýšení 

vozovky je do výškové úrovně chodníku tak, aby byla dodrţená plynulá výšková 

návaznost s chodníkem. Chodci musí pouţívat chodník k pohybu v dopravním prostoru. 

Děti si smějí hrát šíři pouze na chodníku vzhledem k příčnému uspořádání komunikací.  

 Navrţená parkovací stání jsou také navrţena pro občanskou vybavenost dle ČSN 

736110 - Projektování místních komunikací. Při navrhování nejsou brány v potaz výjezdy 

a sjezdy od rodinných domů vzhledem k příslušným rozhledovým polím. Navrţená zeleň 

je zde umístěná v krátkých alejích anebo jako samostatně stojící stromy k dotváření krajiny 

a lepším ţivotním podmínkám pro bydlení.  

 V území navrhuji také dětská hřišť orientována mimo dopravu s moţností posezení 

a relaxace. Prvky dětských hřišť budou navrţena jako dřevěná podle katalogu od 

vybraného výrobce s dodrţení příslušných ochranných polí, která jsou znázorněna uţ při 

výběru prvků návrhu podle příslušných předpisů. 

 K bytovým domům a gymnáziu budou navrţeny lavičky pro občasné posezení. 

Podrobnější popis parkovací míst, dětského hřiště, mobiliáře a další úprav bude uvedeno 

níţe v technické zprávě k navrhovaným variantám. Druhá varianta je graficky znázorněna 

ve výkrese č.6 Urbanisticko-architektonický návrh využití ploch, Varianta II. -  zóna 30. 

 

4.3.4 Zhodnocení návrhů 

Oba návrhy jsou podobného charakteru, navrhovaná dětská hřiště jsou půdorysně stejná aţ 

na rozvrţení prvků na hřišti. Omezení rychlost je navrţeno podle pouţité zóny na 30 km/h, 

coţ přispívá k bezpečnosti chodců a dětí v řešeném území. Návrhy se snaţím co nejvíce 
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přizpůsobit k bezbariérovému uţívání. Změnou povrchů v hlavním dopravním prostoru 

nebo přidruţeném dopravním prostoru zlepšuji podmínky pro chodce i cyklisty a taky 

řidiče vzhledem ke stavu a stáří vozovky 

 

4.4 Technická zpráva Návrhu č. 1 

 

4.4.1 Řešení dopravní infrastruktury 

 

Silniční doprava 

Všechny ulice v řešeném území navrhuji s novou zámkovou dlaţbou s barevným odlišením 

parkovacích  míst v hlavním dopravním prostoru se smíšeným provozem a návrhovou 

rychlostí 30 km/h. Všechny křiţovatky jsou řešeny na značku P6 - stop kvůli dodrţení 

rozhledových polí viz. výkres č. 5 - návrh dopravní varianty I. vč. rozhledových polí. U 

všech nájezdů do obytné zóny bude umístěno svislé značení. 

 Podle varianty budou všechny vjezdy do obytné zóny označeny svislým značením 

se začátkem obytné zóny a taky s koncem obytné zóny při výjezdu. Budou zde navrţeny 

sklony minimálně 0,5 aţ 2,0 %. 

Na ulici Moravská mezi ulicemi Závodní a Slovácká navrhuji doporučenou rychlost 

30 km/h s příslušným označením a umístění značek P6 na křiţovatkách s hlavním 

dopravním prostorem 8 m kvůli toho, ţe tento úsek ulice není umístěný v obytné zóně, ale 

slouţí jako sběrná i obsluţná komunikace. V ulici U Haldy s dopravním prostorem 6,5 m a 

obousměrným provozem bude navrţeno zúţení vozovky pomocí vysazených zelených 

mysů a parkovacích míst. Ulice Mezicestí napojena na ulice Závodní a U Haldy navrhuji 

odstranění ocelových sloupků s hlavním dopravním prostorem 12 m s příjezdem ke 

garáţím. Ulice U staré školy navrhuji jako jednosměrná s hlavním dopravním prostorem 7  

m a zúţením pomocí parkovacích míst. Ulici Hasičská navrhuji s hlavním dopravním 

prostorem 13 m, obousměrnou a pouţití šikany z navrhovaných parkovacích míst a pásů 

zeleně, které vytvoří zúţení. Ulice Souběţná rozdělená ulici Průjezdní navrhuji 

jednosměrnou a mezi ulice Průjezdní  a U haldy obousměrnou s jedním pruhem a zálivem. 

Ulice Průjezdní před kříţením ulice Ulehlova navrhuji jako jednosměrnou a v dalších 

úsecích obousměrnou s budoucím zúţením pomocí parkovacích míst. Ulici navrhuji 

s hlavním dopravním prostorem mezi 8 aţ 11 m. Ulice Ulehlova navrhuji s hlavním 

dopravním prostorem 12 m, obousměrnou s budoucím vyuţitím šikany a zúţení pomocí 
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parkovacích míst a zeleně rozmístěných po celé ulici. Navrhuji upravit ulici u napojení na 

ulici Závodní do kolmého stavu pro lepší provozní podmínky. Ulici Selskou se slepým 

zakončením navrhuji jako obousměrnou, zúţenou zeleným pásem a parkováním 

s obratištěm pro osobní automobily dle ČSN 736110, druhou část ulice jako jednosměrnou 

s návrhem parkování a zelených ostrůvku do formy šikany. Ulici Bytřinova navrhuji 

s hlavním dopravním prostorem 11 m, šikanu a zúţení tvořenou budoucím parkováním 

rozmístěným po celé ulici. Taktéţ podobně jako na ulici Bystřinova navrhuji ulici Na čtvrti.  

Viz. výkres č. 4 - urbanisticko-architektonický návrh využití ploch, varianta č. I - obytná 

zóna. 

 

Městská hromadná doprava 

Tramvajová a autobusová zastávka Jubilejní kolonie na ulici Závodní je bezbariérově 

přístupná, ale chybí zde některé prvky, které mají být umístěny na zastávce a taky se 

špatným rozměrovým uspořádáním dle ČSN 73 6425 - Část 1 - navrhování zastávek. Tato 

zastávka je zpracována na výkrese č. 8 - Návrh tramvajové zastávky na ulici Závodní. 

 

Cyklistické stezky 

Cyklistická stezka navrhovaná podle územního plánu v řešeném území vede po ulici U 

Haldy, která dále pokračuje na ulici Provaznická. Další cyklistické trasy v řešeném území 

nenavrhuji kvůli smíšenému provozu v hlavním dopravním prostoru obytné zóny a taky 

podle ČSN 736110, podle které není potřeba navrhovat stezky vzhledem k intenzitě 

provozu v řešeném území. Cyklisti se tedy můţou pohybovat v celém území bez větších 

omezení.  

 

Komunikace pro pěší   

V řešeném území jsou chodníky rozptýlené po celém území navazující na síť chodníků a 

komunikací města. Chodníky navrhuji v hlavním dopravním prostoru šířkách od 2 do 2,5 

m ve stejné výškové úrovni jako vozovku, vzniká tak plocha se smíšeným provozem. 

Budou zde navrţeny sklony minimálně 0,5 aţ 2,0 %. 

Na ulici Závodní v některých úsecích při stísněných podmínkách sníţenou šířku 1 

m, popř. na některých místech v území rozšíření chodníku na 3,0 m. Chodníky navrhuji ze 

zámkové dlaţby. Jsou odděleny v hlavním dopravním prostoru barevným odlišením 

podobně jako parkovací místa. Ulice Hasičská má navrhované chodníky z obou stran šíře 2 

m s krátkým přerušením na jedné straně. Na ulici Souběţná navrhuji chodník na jedné 
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straně v šířce 2 m oddělený zeleným pásem a parkovacími stáními. Na ulici Ulehlova je 

chodník navrţen na jedné straně v šíři 2 m na některých místech krytý zeleným pásem 

nebo parkovacími stáními. Na ulici Selská mezi ulice Průjezdní a U Haldy je chodník 

navrţen na jedné straně do šíře 2 m s přerušením zeleným pásem. Na ulici Slovácká je 

chodník z obou stran do šíře 1,5 m. Ulice Moravská má navrţený chodník na jedné straně 

do šíře 2 m. Chodník na ulici U Haldy je šířky 2 aţ 2,5 m dláţděný  se zatravněným pásem 

1,5 aţ 2 m. Na ulici Závodní je chodník na obou stranách šířky 1,5 aţ 2 m výjimečně 

v některých úsecích ve stísněných podmínkách 900 mm nebo rozšířený na 3 m. U 

navrhované křiţovatky mezi ulicemi Závodní a Ulehlova jsou navrţeny chodníky šíře 2 m 

podél dopravního prostoru a místo vyšlapaných cestiček  

 Chodníky u bytových domů budou dláţděné s šířkou 1,5 aţ 2,5 m. U bytových 

domů na ulici Bystřinova chodník chybí nenavrhuji vzhledem ke smíšenému provozu. Viz. 

výkres č. 4 Urbanisticko-architektonický návrh využití ploch, varianta I. - obytná zóna. 

 

Statistická doprava 

V řešeném území se nachází na ulici Závodní v celé délce parkovací a zastavovací pás, 

samozřejmě s přihlédnutím k prostoru na křiţovatkách a u přechodů pro chodce a u kříţení 

s ulicí Mezicestí se nachází parkovací stání s 11 místy, které v návrhu nebudu měnit a 

nezasahují do navrhovaných zón. Na ulici Mezicestí se nachází garáţe s 12 boxy pro 

automobily ke kterým je navrţena nová vozovka. Všechna navrhovaná stání budou ze 

zámkové dlaţby s odvodněním do uličních vpustí. Jednotlivá stání budou od sebe oddělena 

pomocí vodorovného značení z barevné zámkové dlaţby. Stání pro tělesně postiţené 

budou vyznačena vodorovným označením v podobě figurky na vozíčku. Navrhovaná stání 

budou v minimálním sklonu 0,5 aţ 2 %. Parkovací pruhy/pásy na ulici Závodní jsou v celé 

délce řešeného území podle původního stavu s přerušením v místech křiţovatek, výjezdů a 

v místě navrhované zastávky. 

 Parkovací a odstavná stání jsou navrhována v ulicích tak, aby sníţila rychlost 

projíţdějících vozidel pomocí zúţení dopravního prostoru nebo vytvoření šikany 

v průjezdném profilu. Stání jsou navrhována pro vozidla skupiny 1: osobní automobily, 

motocykly, mopedy a jejich přípojná vozidla s podskupinou O2: velké osobní automobily, 

karavany dle ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Ke všem 

stáním je zajištěna příjezdní komunikace v šířce 2,5 m u jednopruhových a 4,5 m u 

dvoupruhových komunikací. Stání navrhuji pro podélné řazení o rozměrech 2,2*6,5 m, 

kolmé 2,4*5,3m, šikmé (45°) 3,4*5,1 m a šikmé (60°) 2,8*5,5 m. [8] 
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 K bytovým domům u ulic Závodní a Bystřinova navrhuji 27 parkovacích místa a 

z toho jedno pro tělesně postiţené. 6 míst v podélném a  21 příčném uspořádání. K 

bytovému domu u zahradnictví navrhuji 27 stání a z toho 2 stání pro tělesně postiţené. 

Stání jsou uspořádána šikmo pod úhlem 60°. U bytového domu na ulici Souběţná navrhuji 

15 stání a z toho 1 stání pro tělesně postiţené. 6 stání je navrţeno v podélném řazení a 

zbytek v kolmém . Stání jsou navrţena vedle dětského hřiště a do zelené plochy. Přístup 

k těmto místům je zajištěn navrhovaným chodníkem šířky 2 m. Další parkovací místa od 

tohoto bytového domu uvaţují v parkovacím pásu na ulici Závodní. K bytovému domu na 

ulici Hasičská a U Haldy navrhuji 22 stání a z toho 1 pro tělesně postiţené. Z toho 7 míst 

na ulici Hasičská je v kolmém uspořádání a na ulici U Haldy 11 stání v šikmém řazení pod 

úhlem 45° a 4 místa v podélném uspořádání. K dřevoprodeji navrhuji 5 parkovacích míst 

v kolmém uspořádání a dalších 5 míst v podélném řazení v uličním profilu. U soukromého 

gymnázia navrhuji 8 parkovacích míst v podélné uspořádání podle pozorování a 

fotodokumentace, protoţe gymnázium má vlastní parkoviště  na soukromém pozemku.K 

firmě Italera na ulici závodní navrhuji 3 podélná stání. U restauraci U Edisona ponechávám 

původní stání vzhledem k obsáhlému parkovišti za restaurací, které z pozorování a 

fotodokumentace dostatečně vyhovuje pro potřeby parkování. 

 K obytným okrskům navrhují parkovací stání v celkovém počtu 58 stání podle ČSN 

736110:[4], s předpokladem 4 aţ 5 obyvatel na jeden rodinný dům. S tohoto počtu navrhuji 

3 místa pro tělesně postiţené v ulicích Hasičská, Ulehlova a Na čtvrti. K samostatným 

rodinným domům stání nenavrhuji vzhledem k vlastním garáţím a stáním na soukromých 

pozemcích. Bliţší výpočty navrhovaných parkovací a odstavných stání bude uvedeno 

v příloze č. 13 a 14 Počty navrhovaných stání. 

 

4.4.2 Řešení technické infrastruktury 

V řešené území neuvaţuji s ţádnou přeloţkou inţenýrských sítí. 

 

4.4.3 Městský mobiliář 

Do řešeného území navrhuji 11 laviček při vstupech do bytových domů a 6 laviček k 

soukromému gymnáziu. Viz. příloha č.15 venkovní lavičky. 3 odpadkové koše navrţené 

v blízkosti 3 dětských hřišť. Další vybavení dětských uvedeno níţe. 

 

4.4.4 Dětská hřiště 

Musí být dodrţeny normy: 
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 ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz - Bezpečnostní poţadavky a zkušební 

metody. ČSN EN 1176 - Zařízení dětských hřišť část 1 aţ 7 - Všeobecné bezpečnostní 

poţadavky. 

 Povrch hřišť je navrţen s písčitým materiálem (frakce 2 mm a menší). Potřebná 

plocha dopadové plochy je 300 mm. 

 1. dětské hřiště navrhuji za budoucím parkovištěm u zahradnictví. Hřiště bude 

obsahovat prvky: 1 altánek se stolem + 2 lavičky, 1 prolézačku SUPÍ HNÍZDO, 1 

pískoviště SLUNÍČKO, 3 dynamické koníky a 1 stůl s oboustrannou lavicí.  

2. dětské hřiště navrhuji u parkovacích stání na ulici Souběţná za bytovým domem. 

Hřiště bude obsahovat prvky: 1 prolézačku SUPÍ HNÍZDO, 1 pískoviště SLUNÍČKO, 4 

dynamické koníky a 2 stoly s oboustrannou lavicí.  

3. dětské hřiště navrhuji za budoucím parkovištěm za bytovými domy mezi ulice 

Závodní a Bystřinova. Hřiště bude obsahovat prvky: 1 altánek se stolem + 2 lavičky, 1 

prolézačku SUPÍ HNÍZDO, 1 pískoviště SLUNÍČKO a 1 houpačku s plošinou. 

Kolem kaţdého hřiště je navrţený plot a přístupový chodník šířky 2 m ze zámkové 

dlaţby. Všechny prvky mají své OP dané od výrobce a podle příslušné normy. 

Všechny prvky navrhované na dětských hřištích od společnosti Tomovy parky s.r.o. 

Podrobné rozmístění prvků hřišť je patrné na výkrese č. 4. Podrobnosti o prvcích jsou 

uvedeny v přílohách č. 1 až 10. 

 

Rozhledové pole 

V řešeném území navrhuji na všech křiţovatkách uspořádání typu A dle normy 73 6102: 

[6]. Délky stran rozhledových trojúhelníků v m pro vozidla skupiny 2 (vozidlo pro odvoz 

odpadu, nákladní automobil) s předností v jízdě podle uspořádání A je navrţena pro 

rychlost 30 km/h, dvoupruhovou komunikaci (a): 40*8,5 m a 47*5 m podle tabulky 20 

normy :[6]. Rozhledová pole jsou navrţeny a zakresleny ve výkrese č. 5 Návrh dopravní 

varianty I. vč. rozhledových polí a zakreslením příslušné značky P6 - stop a navrţené 

organizaci dopravy. 

 

4.4.5 Zeleň 

Návrh zeleně vychází s urbanistického a dopravního řešení návrhu. 

Zelené pruhy/pásy a mysy jsou navrţeny s nízkou zelení a do těchto pruhů/pásů a 

mysů rozmístěných po celém území, většinou u navrţených parkovacích stání, navrhuji 

123 stromů malokorunných (s korunou do 2m), středněkorunných (s korunou do 3 m) a 
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velkokorunných (s korunou přes 4 m). Stromy jsou také umísťovány kolem dětských hřišť 

a při zúţení dopravního prostoru pro zklidnění dopravy jako zpomalovací prvky. Stromy se 

liší druhově podle varianty.  

Na ulici U Haldy bude vysázeno 14 stromů malých, ulici U staré školy 5 stromů 

malých, ulici Hasičská 22 stromů z toho 1 střední, ulici Souběţná 4 malé stromy, ulici 

Ulehlova 22 malých stromů, ulici Selská 10 malých stromů, ulici Bystřinova 5 malých a 2 

velké stromy, v ulici Průjezdní 4 malé stromy. V ulici Na čtvrti 7 malých stromů, u 1. 

navrhovaného dětského hřiště 14 malých, 5 středních a 2 velké stromy, u hřiště č. 2 

navrhuji 3 malé a 1 velký a v blízkosti u 3. hřiště 1 velký a 1 malý strom. Na ulici 

Souběţná navrhuji zatravnění projeţděné plochy u vchodů do bytového domu. 

 

4.4.6 Tramvajová zastávka 

Navrhuji tramvajovou zastávku na ulici Závodní dle ČSN 73 6425-1: [3], ČSN 73 6110: [4] 

a podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zastávka je navrţena kvůli 

stísněným podmínkám s šířkou 1700 mm a bezpečnostním odstupem 500 mm. Nástupní 

hrana zastávky je navrţena délky 65 m. Z jedné strany bude přechod pro chodce přes celý 

dopravní prostor v šířce 3 m. Zastávka je navrţena pro oba směry jízdy na ostrůvcích 

s přístřeškem (příloha č.16 venkovní lavička) a příslušným bezbariérovým provedením dle 

výše uvedených norem. Mezi navrţenými zastávkovými ostrůvky a pěšími komunikacemi 

na obou stranách uličního profilu budou navrţeny dopravní pásy, zúţená jako jednosměrná, 

jednopruhová s vodícími prouţky  a odvodněním v celkové šířce 4,25 m. Komunikace pro 

pěší jsou navrţeny v šířce 2 m. Na všech koncích jsou navrţeny ochranné ostrůvky, které 

tvoří umělou vodící linii. Řešená zastávka je na výkrese č. 8 Návrh tramvajové zastávky na 

ulici Závodní. 

 

4.4.7 Celkové náklady 

V řešené území se nachází ruderální porost a další zeleň, kterou je třeba odstranit. Měrné 

jednotky plochy a jednotlivých kusů jsou převzaty z webového portálu www.uur.cz . 

 

Tab. 2 Propočet nákladů na přípravu pozemků v řešeném území varianty č. I 

Propočet nákladů na přípravu pozemků v řešeném území 

Poloţka Mnoţství 
Jednotková 

cena 
Náklady 

http://www.uur.cz/
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Odstranění ruderálního porostu - rovina **** 580 m
2
 10/m

2
 5 800 kč 

Odstranění nevhodných dřevin do průměru 100 

mm 300 m
2
 230 kč/m

2
 69 000 kč 

Pokácení nevhodných stromů s průměrem 0,5-0,6 

m 4 ks 5 290 kč/ks 21 160 kč 

Odstranění pařezů s průměrem 0,5-0,6 m 4 ks 3 460 kč/ks 13 840 kč 

Celkem 109 800 kč 

Poznámka: **** Ceny s naloţením a odvozem 

 

Jedná se o navrţené plochy v celém řešeném území v zóně 30. Plochy jsou ţivičné, ze 

zpevněných ploch, dláţděné ze zámkové dlaţby a zpomalovacími prahy. Měrné jednotky 

plochy a jednotlivých kusů jsou převzaty z webových portálů www.uur.cz, 

www.zahradnickeprace.cz, http://www.dldgroup.cz, http://www.stavebnistandardy.cz, 

www.ecoraster.cz .. 

 

Tab. 3 Propočet nákladů na statickou dopravu varianta  č. I 

Propočet nákladů na komunikace 

Statická doprava 

Poloţka Mnoţství Jednotková cena Náklady 

Parkoviště dláţděná * 2 535 m
2
 780 kč/m

2
 1 977 300 kč 

Celkem 1 977 300 kč 

Poznámka: *Orientační cena dle ceníku včetně podílu zemních prací, obrubníku a vodícího 

prouţku. 

 

Tab. 4 Propočet nákladů na komunikace se smíšeným provozem varianty č. I 

Komunikace se smíšeným provozem 

Poloţka Mnoţství 
Jednotková 

cena 
Náklady 

Dlaţba zámková do kameninového loţe  29 631 m
2
 1 500 kč/m

2
 44 446 500 kč 

Celkem 44 446 500 kč 

 

V řešeném území navrhuji nízkou i vysokou zeleň. Měrné jednotky plochy a jednotlivých 

kusů jsou převzaty z webových portálů www.zahradnickeprace.cz, www.firmy.cz, 

www.stavebnistandardy.cz. 

 

Tab. 5 Propočet nákladů na zeleň varianty č. I 

Propočet nákladů na zeleň 

http://www.uur.cz/
http://www.zahradnickeprace.cz/
http://www.dldgroup.cz/
http://www.stavebnistandardy.cz/
http://www.ecoraster.cz/
http://www.zahradnickeprace.cz/
http://www.firmy.cz/
http://www.stavebnistandardy.cz/
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Poloţka Mnoţství 
Jednotková 

cena 
Náklady 

Výsadba stromů prostokořenného do výšky 200 cm 

*** 86 ks 750 kč/ks 64 500 kč 

Výsadba stromů se zapěstovanou korunou *** 16 ks 2 800 kč/ks 44 800 kč 

Výsadba keře do výšky 50 cm ** 21 ks 300 kč/ks 6 300 kč 

Zaloţení trávníku ** 1 922 m
2
 50 kč/m

2
 96 100 kč 

Celkem 211 700 kč 

Poznámka:  

** Zahrnuje přípravu půdy vč. odpleveleni, vyhnojení, výsevu a zaválení 

*** Ceny s vyhloubením jámy, odvozem výkopu a dodáním všech potřebných materiálů 

 

Zde jsou zahrnuty náklady na městský mobiliář a 3 navrhovaná dětská hřiště. Měrné 

jednotky plochy a jednotlivých kusů jsou převzaty z webových portálů 

www.tomovyparky.cz, www.manutan.cz, www.urbania.cz, www.rainbowplay.cz . 

 

Tab. 6 Propočet nákladů dětských hřišť varianty č. I 

Propočet nákladů na mobiliář 

Dětské hřiště 

Poloţka Mnoţství Jednotková cena Náklady 

Pískoviště 3 ks 10 100 kč/ks 30 300 kč 

Pruţinové houpadlo 7 ks 11 100 kč/ks 77 700 kč 

Lavičkový set se stolkem 2 ks 23 500 kč/ks 47 000 kč 

Stůl s oboustrannou lavicí 3 ks 25 400 kč/ks 76 200 kč 

Plot břevnový 80 cm 95,2 m
2
 2 200 kč/m

2
 209 440 kč 

Plot šejtkový 60 cm 64,8 m
2
 3 480 kč/m

2
 225 500 kč 

Altán (zátiší) 2 ks 25 500 kč/ks 51 000 kč 

Prolézačka 3 ks 85 400 kč/ks 256 200 kč 

Houpačka s plošinou (sestava) 1 ks 23 590 kč/ks 23 590 kč 

Celkem 996 900 kč 

 

Tab. 7 Propočet nákladů městského mobiliáře varianty č. I 

Městský mobiliář 

Poloţka Mnoţství Jednotková cena Náklady 

Koš šejtový kulový 6 ks 7 800 kč/ks 46 800 kč 

Venkovní lavička  17 ks 16 200 kč/ks 275 400 kč 

Venkovní lavička - zastávka 2 ks 99 080 kč/ks 198 160 kč 

Označník tramvajové zastávky 2 ks 5 000 kč/ks 10 000 kč 

Celkem 530 400 kč 

 

Celkem náklady na stavební objekty 

http://www.tomovyparky.cz/
http://www.manutan.cz/
http://www.urbania.cz/
http://www.rainbowplay.cz/
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Tab. 8 Náklady na stavební objekty varianty č. I 

Propočet nákladů za stavební objekty celkem 48 162 800 kč 

 

Do celkových nákladů na stavební objekty připočítávám projektové a průzkumové práce, 

náklady na umístění stavby a rezervu. Vše v procentuálním podílu z celkové ceny 

stavebních objektů. 

 

Tab. 9 Projektové a průzkumové  práce varianty č. I 

Projektové a průzkumové práce 

Poloţka Procent z ceny Náklady 

Projektové PD 8,89% 4 281 700 kč 

Průzkumové PD 0,03%  14 500 kč 

Celkem 4 296 200 kč 

 

Tab. 10 Náklady umístění staveniště varianty č. I 

NUS 

Poloţka Procent z ceny Náklady 

Územní vlivy 2,9 1 396 700 kč 

Zařízení staveniště 3% 1 444 900 kč 

Celkem 2 841 600 kč 

 

Tab. 11 Rezerva varianty č. I 

Rezerva 

Poloţka Procent z ceny Náklady 

Rezerva 10% 4 816 300 kč 

Celkem 4 816 300 kč 

 

Celkové náklady na provedení varianty č. I - Obytná zóna. V těchto nákladech nejsou 

započteny náklady na inţenýrské sítě, u kterých nepředpokládáme přeloţky a ţádné opravy. 

Při poruše inţenýrských sítí se počítá s rezervou. Do nákladů také nejsou započteny 

náklady na svislé dopravní značení. Celkové náklady jsou vyčísleny v tabulce č. 12. 

 

Tab. 12 Celkové náklady varianty č. I 

Celkem bez DPH 60 116 900 kč 

20 % DPH 12 023 400 kč 

Celkem s DPH 72 140 300 kč 
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4.5 Technická zpráva Návrhu č. 2 

 

4.5.1 Řešení dopravní infrastruktury 

 

Silniční doprava 

Všechny ulice v řešeném území navrhuji s novou asfaltovou vozovkou v dopravním 

prostoru a parkovací  místa se zpevněnou plochou - viz. příloha č. 12. Přidruţený prostor 

ze zámkové dlaţby a návrhovou rychlostí 30 km/h. Všechny křiţovatky jsou řešeny na 

značku P6 - stop kvůli dodrţení rozhledových polí viz. výkres č. 7 - návrh dopravní 

varianty II. vč.  rozhledových polí. U všech nájezdů v zóně 30 bude umístěno svislé 

značení. Budou zde navrţeny sklony minimálně 0,5 aţ 2,0 %. 

 Podle varianty budou všechny vjezdy do zóny 30 označeny svislým značením se 

začátkem zóny a taky s koncem zóny 30 při výjezdu. U všech křiţovatek bude zvýšená 

vozovka křiţovatky do úrovně chodníku ze zámkové dlaţby a nájezdů. U vjezdů a výjezdů 

budou poţity zpomalovací prahy viz. příloha č. 11 - zpomalovací prahy. 

Na ulici Moravská mezi ulicemi Závodní a Slovácká navrhuji doporučenou rychlost 

30 km/h s příslušným označením a umístění značek P6 na křiţovatkách s hlavním 

dopravním prostorem 8 m kvůli toho, ţe tento úsek ulice není umístěný v zóně 30, ale 

slouţí jako sběrná i obsluţná komunikace. V ulici U Haldy s dopravním prostorem 6,5 aţ 9 

m a obousměrným provozem bude navrţeno zúţení vozovky pomocí vysazených zelených 

mysů a parkovacích míst. U křiţovatky s ulicí U staré školy a s ulicí Hasičská bude místo 

zvýšení vozovky pouţity celkem 3 zpomalovací prahy montované a při kříţení s ulicí 

Závodní bude pouţit montovaný práh. Ulice Mezicestí napojena na ulice Závodní a U 

Haldy navrhuji odstranění ocelových sloupků s hlavním dopravním prostorem 12 m 

s příjezdem ke garáţím s montovaným prahem u ulice Závodní. Ulice U staré školy 

navrhuji jako jednosměrná s hlavním dopravním prostorem 7  m a zúţením pomocí 

parkovacích míst s pevným zpomalovacím prahem při ulici Závodní a montovaným při 

ulici U Haldy. Ulici Hasičská navrhuji s hlavním dopravním prostorem 13 m, 

obousměrnou a pouţití šikany z navrhovaných parkovacích míst a pásů zeleně, které 

vytvoří zúţení a stejné materiálové vyuţití prahů jako na ulici U staré školy. Ulice 

Souběţná rozdělená ulici Průjezdní navrhuji jednosměrnou a mezi ulice Průjezdní  a U 

haldy obousměrnou s jedním pruhem a zálivem se zpomalovacím montovaným prahem u 

obytného domu.. Ulice Průjezdní před kříţením ulice Ulehlova navrhuji jako 
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jednosměrnou a v dalších úsecích obousměrnou s budoucím zúţením pomocí parkovacích 

míst. Ulici navrhuji s hlavním dopravním prostorem mezi 8 aţ 11 m. Ulice Ulehlova 

navrhuji s hlavním dopravním prostorem 12 m, obousměrnou s budoucím vyuţitím šikany 

a zúţení pomocí parkovacích míst a zeleně rozmístěných po celé ulici. Navrhuji upravit 

ulici u napojení na ulici Závodní do kolmého stavu pro lepší provozní podmínky. Díky 

blízkosti zvýšení vozovky na křiţovatce nenavrhuji zpomalovací práh při vjezdu do zóny. 

Ulici Selskou se slepým zakončením navrhuji jako obousměrnou, zúţenou zeleným pásem 

a parkováním s obratištěm pro osobní automobily dle ČSN 736110, druhou část ulice jako 

jednosměrnou s návrhem parkování a zelených ostrůvku do formy šikany. Ulici Bytřinova 

navrhuji s hlavním dopravním prostorem 11 m, šikanu a zúţení tvořenou budoucím 

parkováním rozmístěným po celé ulici. U vjezdu z ulice Závodní navrhuji pevný 

zpomalovací práh. Taktéţ podobně jako na ulici Bystřinova navrhuji ulici Na čtvrti.  Při 

vjezdu do ulice Slovácká navrhuji pevný zpomalovací práh. 

Viz. výkres č. 6 - urbanisticko-architektonický návrh využití ploch, varianta č. II - 

zóna 30. Tato varianta je obdobou první varianty co se týče rozmístění parkovacích míst, 

zúţení a šikany. 

 

Městská hromadná doprava 

Tramvajová a autobusová zastávka Jubilejní kolonie na ulici Závodní je bezbariérově 

přístupná, ale chybí zde některé prvky, které mají být umístěny na zastávce a taky se 

špatným rozměrovým uspořádáním dle ČSN 73 6425 - Část 1 - navrhování zastávek. Tato 

zastávka je zpracována na výkrese č. 8 - Návrh tramvajové zastávky na ulici Závodní. 

 

Cyklistické stezky 

Cyklistická stezka navrhovaná podle územního plánu v řešeném území vede po ulici U 

Haldy, která dále pokračuje na ulici Provaznická. Další cyklistické trasy v řešeném území 

nenavrhuji kvůli smíšenému provozu v hlavním dopravním prostoru obytné zóny a taky 

podle ČSN 736110, podle které není potřeba navrhovat stezky vzhledem k intenzitě 

provozu v řešeném území. Cyklisti se tedy můţou pohybovat v celém území bez větších 

omezení.  

 

Komunikace pro pěší   
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V řešeném území jsou chodníky rozptýlené po celém území navazující na síť chodníků a 

komunikací města. Chodníky navrhuji v hlavním dopravním prostoru šířkách od 2 do 2,5 

m. Budou zde navrţeny sklony minimálně 0,5 aţ 2,0 %. 

Na ulici Závodní v některých úsecích při stísněných podmínkách sníţenou šířku 1 

m, popř. na některých místech v území rozšíření chodníku na 3,0 m. Chodníky navrhuji ze 

zámkové dlaţby. Chodníky jsou odděleny od dopravního prostoru betonovým 

obrubníkem. Tam, kde dochází ke sníţení výškové úrovně chodníku navrhuji dle vyhlášky 

398/2006 Sb. bezbariérové prvky pro tělesně a zrakově postiţené.  

Ulice Hasičská má navrhované chodníky z obou stran šíře 2 m. Na ulici Souběţná 

navrhuji chodník na jedné straně v šířce 2 m oddělený zeleným pásem a parkovacími 

stáními. Na ulici Ulehlova je chodník navrţen na jedné straně v šíři 2 m na některých 

místech krytý zeleným pásem nebo parkovacími stáními. Na ulici Selská mezi ulice 

Průjezdní a U Haldy je chodník navrţen na jedné straně do šíře 2 m. Na ulici Slovácká je 

chodník z obou stran do šíře 1,5 m. Ulice Moravská má navrţený chodník na jedné straně 

do šíře 2 m. Chodník na ulici U Haldy je šířky 2 aţ 2,5 m dláţděný  se zatravněným pásem 

1,5 aţ 2 m. Na ulici Závodní je chodník na obou stranách šířky 1,5 aţ 2 m výjimečně 

v některých úsecích ve stísněných podmínkách 900 mm nebo rozšířený na 3 m. U 

navrhované křiţovatky mezi ulicemi Závodní a Ulehlova jsou navrţeny chodníky šíře 2 m 

podél dopravního prostoru a místo vyšlapaných cestiček. 

 Chodníky u bytových domů budou dláţděné s šířkou 1,5 aţ 2,5 m. U bytových 

domů na ulici Bystřinova navrhuji chodník šíře 2 m na jedné straně u vjezdu na parkoviště. 

Viz. výkres č. 6 Urbanisticko-architektonický návrh využití ploch, varianta II. -  zóna 30. 

 

Statická doprava 

Všechna navrhovaná stání budou ze zpevněné plochy s odvodněním pomocí vsakování viz. 

příloha č. 12 Zpevněné plochy ECORASTER. Jednotlivá stání budou od sebe oddělena 

pomocí betonové dlaţby. Stání pro tělesně postiţené budou vyznačena vodorovným 

označením v podobě figurky na vozíčku a provedena ze zámkové dlaţby. Navrhovaná 

stání budou v minimálním sklonu 0,5 aţ 2 %. Parkovací pruhy/pásy na ulici Závodní jsou 

v celé délce řešeného území podle původního stavu s přerušením v místech křiţovatek, 

výjezdů a v místě navrhované zastávky. 

 Parkovací a odstavná stání jsou navrhována v ulicích tak, aby sníţila rychlost 

projíţdějících vozidel pomocí zúţení dopravního prostoru nebo vytvoření šikany 

v dopravním prostoru. Stání jsou navrhována pro vozidla skupiny 1: osobní automobily, 
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motocykly, mopedy a jejich přípojná vozidla s podskupinou O2: velké osobní automobily, 

karavany dle ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Ke všem 

stáním je zajištěna příjezdní komunikace v šířce 2,5 m u jednopruhových a 4,5 m u 

dvoupruhových komunikací. Stání navrhuji pro podélné řazení o rozměrech 2,2*6,5 m, 

kolmé 2,4*5,3m, šikmé (45°) 3,4*5,1 m a šikmé (60°) 2,8*5,5 m. [8] 

 urbanistický návrh rozmístění stání je obdobný jako ve variantě č. 1. Bliţší výpočty 

navrhovaných parkovací a odstavných stání bude uvedeno v příloze č. 13 a 14 Počty 

navrhovaných stání. 

 

Rozhledové pole 

V řešeném území navrhuji na všech křiţovatkách uspořádání typu A dle normy 73 6102: 

[6]. Délky stran rozhledových trojúhelníků v m pro vozidla skupiny 2 (vozidlo pro odvoz 

odpadu, nákladní automobil) s předností v jízdě podle uspořádání A je navrţena pro 

rychlost 30 km/h, dvoupruhovou komunikaci (a): 40*8,5 m a 47*5 m podle tabulky 20 

normy :[6]. Rozhledová pole jsou navrţeny a zakresleny ve výkrese č. 7 Návrh dopravní 

varianty II. vč. rozhledových polí a zakreslením příslušné značky P6 - stop a navrţené 

organizaci dopravy. 

 

4.5.2 Řešení technické infrastruktury 

V řešené území neuvaţuji s ţádnou přeloţkou inţenýrských sítí.  

 

4.5.3 Městský mobiliář 

Obdobně jako u varianty č. 1 bude do řešeného území navrţeno 11 laviček při vstupech do 

bytových domů a 6 laviček k soukromému gymnáziu. Viz. příloha č.15 venkovní lavičky. 3 

odpadkové koše navrţené v blízkosti 3 dětských hřišť. Další vybavení dětských uvedeno 

níţe. 

 

4.5.4 Dětská hřiště 

Navrţená dětská hřiště mají stejné uspořádání jako ve variantě č.1. Podrobné rozmístění 

prvků hřišť je patrné na výkrese č. 6. Podrobnosti o prvcích jsou uvedeny v přílohách č. 1 

až 10. 

 

4.5.5 Zeleň 

Návrh zeleně vychází s urbanistického a dopravního řešení návrhu. 
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Zelené pruhy/pásy a mysy jsou navrţeny s nízkou zelení a do těchto pruhů/pásů a 

mysů rozmístěných po celém území, většinou u navrţených parkovacích stání, navrhuji 

123 stromů malokorunných (s korunou do 2m), středněkorunných (s korunou do 3 m) a 

velkokorunných (s korunou přes 4 m). Stromy jsou také umísťovány kolem dětských hřišť 

a při zúţení dopravního prostoru pro zklidnění dopravy jako zpomalovací prvky. Stromy se 

liší druhově podle varianty. Rozmístění stromů je obdobné jako u varianty I. Na ulici 

Souběţná navrhuji zatravnění projeţděné plochy u vchodů do bytového domu. 

 

4.5.6 Celkové náklady 

V řešené území se nachází ruderální porost a další zeleň, kterou je třeba odstranit. Měrné 

jednotky plochy a jednotlivých kusů jsou převzaty z webového portálu www.uur.cz . 

 

Tab. 13 Propočet nákladů na přípravu pozemků v řešeném území varianty č. II 

Propočet nákladů na přípravu pozemků v řešeném území 

Poloţka Mnoţství 
Jednotková 

cena 
Náklady 

Odstranění ruderálního porostu - rovina **** 580 m
2
 10/m

2
 5 800 kč 

Odstranění nevhodných dřevin do průměru 100 

mm 300 m
2
 230 kč/m

2
 69 000 kč 

Pokácení nevhodných stromů s průměrem 0,5-

0,6 m 4 ks 5 290 kč/ks 21 160 kč 

Odstranění pařezů s průměrem 0,5-0,6 m 4 ks 3 460 kč/ks 13 840 kč 

Celkem 109 800 kč 

Poznámka: **** Ceny s naloţením a odvozem 

 

Jedná se o navrţené plochy v celém řešeném území v zóně 30. Plochy jsou ţivičné, ze 

zpevněných ploch, dláţděné ze zámkové dlaţby a zpomalovacími prahy. Měrné jednotky 

plochy a jednotlivých kusů jsou převzaty z webových portálů www.uur.cz, 

www.zahradnickeprace.cz, http://www.dldgroup.cz, http://www.stavebnistandardy.cz, 

www.ecoraster.cz .. 

 

Tab. 14 Propočet nákladů na obslužné komunikace varianty č. II 

Propočet nákladů na komunikace 

Obsluţné komunikace 

Poloţka Mnoţství Jednotková cena Náklady 

Vozovka z asfaltových vrstev * 22 594 1030 kč/m
2
 23 271 820 kč 

Celkem 23 271 820 kč 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
http://www.zahradnickeprace.cz/
http://www.dldgroup.cz/
http://www.stavebnistandardy.cz/
http://www.ecoraster.cz/
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Poznámka: *Orientační cena dle ceníku včetně podílu zemních prací, obrubníku a vodícího 

prouţku. 

 

Tab. 15 Propočet nákladů na statickou dopravu varianty č. II 

Statická doprava 

Poloţka Mnoţství Jednotková cena Náklady 

Parkoviště se zpevněnou plochou * 2431 m
2
 450 kč/m

2
 1 093 950 kč 

Parkoviště dláţděná * 104 m
2
 780 kč/m

2
 81 120 kč 

Zpomalovací práh, průjezdní, černý 61 ks 609 kč/ks 37 149 kč 

Zpomalovací práh, průjezdní, ţlutý 58 ks 699 kč/ks 40 542 kč 

Zpomalovací práh, koncový, černý 14 ks 243 kč/ks 3 402 kč 

Upevňovací materiál prahu 504 ks 75 kč/ks 37 800 kč 

Celkem 1 294 000 kč 

Poznámka: *Orientační cena dle ceníku včetně podílu zemních prací, obrubníku a vodícího 

prouţku. 

 

Tab. 16 Propočet nákladů na komunikace pro pěší varianty č. II 

Komunikace pro pěší 

Poloţka Mnoţství Jednotková cena Náklady 

Zámková dlaţba do pískového loţe 7 037 m
2
 780 kč/m

2
 5 488 860 kč 

Celkem 5 488 700 kč 

 

V řešeném území navrhuji nízkou i vysokou zeleň. Měrné jednotky plochy a jednotlivých 

kusů jsou převzaty z webových portálů www.zahradnickeprace.cz, www.firmy.cz, 

www.stavebnistandardy.cz. 

 

Tab. 17 Propočet nákladů na zeleň varianty č. II 

Propočet nákladů na zeleň 

Poloţka Mnoţství 
Jednotková 

cena 
Náklady 

Výsadba stromů prostokořenného do výšky 200 cm 

*** 86 ks 750 kč/ks 64 500 kč 

Výsadba stromů se zapěstovanou korunou *** 16 ks 2 800 kč/ks 44 800 kč 

Výsadba keře do výšky 50 cm ** 21 ks 300 kč/ks 6 300 kč 

Zaloţení trávníku ** 1 922 m
2
 50 kč/m

2
 96 100 kč 

Celkem 211 700 kč 

Poznámka:  

** Zahrnuje přípravu půdy vč. odpleveleni, vyhnojení, výsevu a zaválení 

*** Ceny s vyhloubením jámy, odvozem výkopu a dodáním všech potřebných materiálů 

 

http://www.zahradnickeprace.cz/
http://www.firmy.cz/
http://www.stavebnistandardy.cz/
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Zde jsou zahrnuty náklady na městský mobiliář a 3 navrhovaná dětská hřiště. Měrné 

jednotky plochy a jednotlivých kusů jsou převzaty z webových portálů 

www.tomovyparky.cz, www.manutan.cz, www.urbania.cz, www.rainbowplay.cz . 

 

Tab. 18 Propočet nákladů dětských hřišť varianty č. II 

Propočet nákladů na mobiliář 

Dětské hřiště 

Poloţka Mnoţství Jednotková cena Náklady 

Pískoviště 3 ks 10 100 kč/ks 30 300 kč 

Pruţinové houpadlo 7 ks 11 100 kč/ks 77 700 kč 

Lavičkový set se stolkem 2 ks 23 500 kč/ks 47 000 kč 

Stůl s oboustrannou lavicí 3 ks 25 400 kč/ks 76 200 kč 

Plot břevnový 80 cm 95,2 m
2
 2 200 kč/m

2
 209 440 kč 

Plot šejtkový 60 cm 64,8 m
2
 3 480 kč/m

2
 225 500 kč 

Altán (zátiší) 2 ks 25 500 kč/ks 51 000 kč 

Prolézačka 3 ks 85 400 kč/ks 256 200 kč 

Houpačka s plošinou (sestava) 1 ks 23 590 kč/ks 23 590 kč 

Celkem 996 900 kč 

 

Tab. 19 Propočet nákladů městského mobiliáře varianty č. II 

Městský mobiliář 

Poloţka Mnoţství Jednotková cena Náklady 

Koš šejtový kulový 6 ks 7 800 kč/ks 46 800 kč 

Venkovní lavička  17 ks 16 200 kč/ks 275 400 kč 

Venkovní lavička - zastávka 2 ks 99 080 kč/ks 198 160 kč 

Označník tramvajové zastávky 2 ks 5 000 kč/ks 10 000 kč 

Celkem 530 400 kč 

 

Celkem náklady na stavební objekty 

 

Tab. 20 Náklady na stavební objekty varianty č. II 

Propočet nákladů za stavební objekty celkem 31 903 400 kč 

 

Do celkových nákladů na stavební objekty připočítávám projektové a průzkumové práce, 

náklady na umístění stavby a rezervu. Vše v procentuálním podílu z celkové ceny 

stavebních objektů. 

 

Tab. 21 Projektové a průzkumové  práce varianty č. II 

http://www.tomovyparky.cz/
http://www.manutan.cz/
http://www.urbania.cz/
http://www.rainbowplay.cz/
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Projektové a průzkumové práce 

Poloţka Procent z ceny Náklady 

Projektové PD 8,89% 2 836 200 kč 

Průzkumové PD 0,03% 9 600 kč 

Celkem 2 845 800 kč 

 

Tab. 22 Náklady umístění staveniště varianty č. II 

NUS 

Poloţka Procent z ceny Náklady 

Územní vlivy 2,9 925 200 kč 

Zařízení staveniště 3% 957 100 kč 

Celkem 1 882 300 kč 

 

Tab. 23 Rezerva varianty č. II 

Rezerva 

Poloţka Procent z ceny Náklady 

Rezerva 10% 3 190 400 kč 

Celkem 3 190 400 kč 

 

Celkové náklady na provedení varianty č. II - Zóna 30. V těchto nákladech nejsou 

započteny náklady na inţenýrské sítě, u kterých nepředpokládáme přeloţky a ţádné opravy. 

Při poruše inţenýrských sítí se počítá s rezervou. Do nákladů také nejsou započteny 

náklady na svislé dopravní značení. Celkové náklady jsou vyčísleny v tabulce č. 24. 

 

Tab. 24 Celkové náklady varianty č. II 

Celkem bez DPH 36 950 900 kč 

20 % DPH 7 390 180 kč 

Celkem s DPH 44 341 100 kč 
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5. Závěr: 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval především urbanisticko-architektonickým řešením, 

které jsou zaměřeny na zklidnění dopravy, navrţením mobiliáře, městské zeleně a 

celkovou regeneraci území pro zlepšením společenského ţivota, stylu, ţivotní úrovně 

obyvatel a příjemnějších podmínek pro bydlení. Práce obsahuje dvě varianty návrhu, které 

jsou navrţeny do obytné zóny a zóny 30. Práce je výrazně ovlivněna stávající zástavbou. 

Cílem této práce bylo vytvoření lepších bezpečnostních podmínek v dopravě, přizpůsobení 

bezbariérového uţívání lidem s omezenou schopností pohybu a bezpečnosti dětí, chodců a 

cyklistů pohybujících se po místních komunikacích. 

 Jedním z hlavních úkolů bylo vhodné vyřešení hlavního dopravního prostoru 

místních komunikací, tak aby řidiči dodrţovaly dopravní předpisy spojené s řešeními a 

omezeními, které vznikly s těmito návrhy jako jsou například sníţení dovolené rychlosti na 

30 km/h a respektování obyvatel pohybujících se ve veřejných prostorech. 

 Velkým problémem je taky vyřešení statické dopravy, která v dnešní době 

nevyhovuje vzhledem k narůstající populaci ve městě. Současně vznikají podmínky na 

umístění parkovacích a odstavných míst s ohledem k umístění území do řešených zón a tím 

souvisejících bezpečnostních opatření za pouţití šikany, zúţení uličních profilů, zvyšování 

vozovky a montování zpomalovacích prahů. Také je nutno  brát v potaz řešení pohybu a 

parkování pro tělesně postiţené, které ve starších stávajících obytných souborech chybí 

nebo jsou nedostatečně vyřešeny. 

 S těmito navrhovanými variantami jsou spojené také vzniklé náklady na realizaci a 

vyprojektování obou řešení, které jsem se snaţil přiblíţit v cenových nákladech pro 

statutární město Ostrava. 

 Doufám, ţe touto bakalářskou prací s ohledem na zkušenosti přispěji ke zlepšení 

společenského ţivota a podmínek pro bydlení těmito variantami, které jsou jedno z mnoha 

moţných alternativ. 
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