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jsem vycházel ze zjištění skutečností o dané lokalitě. Má práce obsahuje popis současného 

stavu řešeného území a dvě varianty řešení zóny, určené pro individuální bydlení. Jedna 

z variant byla podrobněji zpracována formou územní studie. Studie zahrnuje nejen návrh 
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1. ÚVOD 

 

 

 Stále větší počet manželských párů, nebo celých rodin má potřebu stěhovat se 

z velkých měst, kde sice mají v blízkosti svého obydlí vše podstatné, ale hlavními faktory 

v jejich konečném rozhodnutí jsou hlavně klid a pohoda, kterou při přestěhování do obcí či 

vesnic nacházejí. Pro Moravskoslezský kraj navíc musíme přičíst i fakt, že v okolí Ostravy a 

Karviné dochází k velkému znečištění ovzduší, proto si lidé vybírají už z principu nový 

domov tam, kde jsou podmínky pro zdraví rodiny lepší a to především v podhůří 

Moravskoslezských Beskyd. A právě tam se nachází území, které jsem si pro mou 

bakalářskou práci vybral. Daná lokalita je mi velmi známa, jelikož se nachází v těsné blízkosti 

chatové oblasti, kde jsem trávil minulá léta.  

 

1.1. Předmět bakalářské práce 

 
 Předmětem bakalářské práce je navrhnout využití území pro novou výstavbu 

individuálního bydlení v lokalitě „U Čapího hnízda“ v obci Frýdlant nad Ostravicí – Nová 

Dědina. Studie bude zpracována na základě urbanistických a technických podmínek v lokalitě 

k vytvoření předpokladů pro naplnění územního plánu města Frýdlant nad Ostravicí na 

funkční využití území. 

 

1.2. Cíl bakalářské práce 

 
 Cílem bakalářské práce je navrhnout vhodné využití území pro možnost 

individuálního bydlení s důrazem na vhodnou formu a orientaci navržených domů s ohledem 

na územní plán a limity, které z něho vyplývají. Studie taktéž bude řešit návrh dopravní a 

technické infrastruktury. V návrhu budou zmíněny některé možné varianty využití s tím, že 

jedna varianta bude dovedena do konečné podoby. V závěru provést stručné ekonomické 

zhodnocení návrhu. 
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1.3. Podklady 

 Územní plán města Frýdlant nad Ostravicí 

 Katastrální mapa města Frýdlant nad Ostravicí 

 Mapové podklady stávajících vedení technické infrastruktury 

 Ortofotomapa 

 Podklady poskytnuté městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí 

 Zákony a vyhlášky ČR 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

 

2.1. Územní plánování 

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

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

 

 Územní plánování je obor činnosti, který řeší a vytváří nejvhodnější podmínky pro 

využití území a je zároveň jednou z nejširších multidisciplín. Specifickým rysem územního 

plánování vyplývajícím z toho, že se týká vždy většího množství lidí, je jeho postavení mezi 

různými zájmovými skupinami, jako jsou např. vlastníci nemovitostí, podnikatelé apod. 

Územní plánování nemůže působit úspěšně, aniž by respektovalo vliv geografické polohy a 

dostupnosti a nemůže dlouhodobě ignorovat ani sociální a ekonomické vlivy. V ideálním 

případě by mělo prosazovat veřejný zájem v souladu s působením těchto vlivů a v praxi hledat 

cesty, jak co nejmenším zasahováním do procesů veřejný zájem prosadit. 

 

 Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 

rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. A to komplexním 

řešením účelného využití a prostorového uspořádání území. Ve veřejném zájmu chrání a 

rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Chrání krajinu jako podstatnou složku 

prostředí obyvatel. [1] 

 

2.1.1. Nástroje územního plánování 

 Nástroji územního plánování jsou územně plánovací podklady, politika územního 

rozvoje, územně plánovací dokumentace, územní řízení a územní opatření. 

 

 Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které obsahují zjištění 

a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území limitami. Pořizuje 

je úřad územního plánování pro obec s rozšířenou působností, nebo krajský úřad. Slouží jako 

podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich 

změně a pro rozhodování v území. [9] 

http://www.la-ma.cz/?p=133
http://www.la-ma.cz/?p=45
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 Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci 

úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, 

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

naplňování těchto úkolů. Politika územního rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje 

tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a 

jinými ústředními správními úřady a záměry na změny v území republikového významu a 

stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování 

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

území.  

 Územně plánovací dokumentace je souborem předepsaných textových a zejména 

grafických dokumentů, které regulují a navrhují výstavbu ve vymezeném území. Územně 

plánovací dokumentace má svoji závaznou a směrnou část. Závazná část má podobu právní 

normy a každá jednotlivá územně plánovací dokumentace má tuto svoji právní normu 

vypracovanou a schválenou samostatně. Územně plánovací dokumentaci tvoří podle 

stavebního zákona 183/2006 Sb. zásady územního rozvoje, územní plán obce a regulační 

plán. Zásady územního rozvoje stanoví zejména požadavky pro více obcí, často pro území 

přesahující velikost okresu, nejčastěji pak pro území kraje. Územní plán obce se vypracovává 

pro celé území obce nebo pro část statutárního města. Zaměřuje se na urbanistickou koncepci 

a na využití území. Regulační plán se zpracovává pro část území obce nebo pro celou (menší) 

obec s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami. [1] 

 Výsledkem územního řízení je buď územní rozhodnutí, nebo územní souhlas. Stavební 

zákon rozděluje územní rozhodnutí na těchto pět typů: 

 Rozhodnutí o umístění stavby 

 Rozhodnutí o změně využití území 

 Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 

 Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků 

 Rozhodnutí o ochranném pásmu 

Typy územních opatření: 

 Opatření o asanaci území 

 Opatření o stavební uzávěře 
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2.2. Urbanismus 

 
 Urbanismus je architektonická disciplína, jejímž cílem není navrhovat jednotlivé 

domy, ale projektovat sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a vyvážené celky. Zabývá 

se tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. Usiluje o směřování k 

optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udržení ekologické 

rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění setrvalého rozvoje. 

 

2.2.1. Charakter a cíle urbanismu 

 Převážnou část životního prostředí člověka v sídlech tvoří urbanistická a 

architektonická díla. Pro splnění cílů se v urbanismu hledají a stanovují obecné vědecké 

zákonitosti, pracovní metody a vypracovávají se plány řešení osídlení a krajiny, vhodné k 

realizaci. Většinou je požadováno ekonomicky, esteticky a ekologicky vhodné využití území s 

vytvořením příznivého životního prostředí člověka a ostatních organizmů. [8] 

 

2.2.2. Nástroje urbanistické tvorby 

 Nástroji urbanistické tvorby jsou jednak jednoduché urbanistické prvky, jednak 

složitější základní urbanistické soubory. V urbanismu se pracuje i s detaily, které jsou na 

pomezí urbanismu a architektury, jako jsou uliční a stavební čáry, výšky objektů a jejich 

výškové členění, osy tras, pohledové cíle. [8] 

 

2.3. Suburbanizace a desurbanizace 

 
Suburbanizace – je přesun obyvatelstva a společenských a ekonomických činností 

z centrálních částí měst (jádrových území) do okrajových zón města. Hlavním faktorem 

ovlivňující suburbanizaci je preference bydlení v rodinných domech, s tím souvisí rozdílné 

ceny pozemků ve městě a v jeho zázemí a snadná a levná doprava mezi městským jádrem 

 a periferiemi. Dále se suburbanizací souvisí kvalitní a zdravé životní prostředí, důraz kladený 

na větší životní prostor. Suburbanizace je podporována i novými formami ekonomických 

aktivit (rozvoj telekomunikací, internet, rozvoj práce z domova). 

Desurbanizace (deurbanizace) – mezi hlavní znaky desurbanizace patří velké 

snižování počet obyvatelstva centra města i vnějších městských částí. Obyvatelstvo ubývá 

jednak díky nižší porodnosti a jednak díky migračním pohybům, kdy dochází ke stěhování na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesnice
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venkov, do menších měst, do nových měst nebo do metropolí. Tento odliv je typický pro 

oblasti (aglomerace), v nichž většina obyvatelstva pracovala v těžkém strojírenství nebo těžbě 

uhlí. Tato odvětví stagnují a obyvatelstvo hledá nové pracovní příležitosti mimo průmyslová 

centra. [10] 

 

2.4. Životní prostředí 

 
 Životní prostředí je soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku živý subjekt a 

podmínek, kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Subjektem 

může být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost. Většinou se pojem 

životní prostředí chápe ve smyslu životní prostředí člověka.  

 neživé (anorganické) složky životního prostředí 

o voda (hydrosféra) 

o půda (pedosféra) 

o ovzduší (atmosféra) 

o horninové podloží (litosféra) 

 živé (organické) složky prostředí 

o organismy (biosféra, biocenóza) 

Studiem vztahu organismů a životního prostředí se zabývá ekologie, případně 

environmentalistika.  

 

2.5. Obecné požadavky na využívání území 

 

2.5.1. Plochy s rozdílným způsobem využití 

 Plochy bydlení – se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci 

a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Plochy bydlení 

zahrnují především pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí plochy 

bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a 

pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům 

v takto vymezené ploše. [2] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda_(pedologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biocen%C3%B3za
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 Plochy veřejných prostranství – se obvykle samostatně vymezují za účelem 

zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných 

prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. 

Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých 

druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 

občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. [2] 

 Plochy dopravní infrastruktury – se obvykle samostatně vymezují v případech, 

kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a 

jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu 

využití. Zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah, vodních 

cest, letišť a jiných druhů dopravy. [2] 

 Plochy technické infrastruktury – se obvykle samostatně vymezují v případech, 

kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného 

způsobu využití. Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a 

s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, 

kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, 

energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických 

komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí těchto ploch 

mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. [2] 

 

2.5.2. Umísťování staveb 

 Při umísťování staveb a jejich začlenění do území musí být respektováno omezení 

vyplývající z právních předpisů chránící veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území, 

vyjádřený v územně plánovací dokumentaci, popř. v územně plánovacích podkladech. 

Umístění staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a 

požadavkům pro zachování pohody bydlení. Umístěním stavby a jejím následným provozem 

nesmí být nadměrně omezováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožování 

bezpečnosti a plynulosti provozu na přilehlých pozemních komunikacích.  

 

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

technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 

umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky.  
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Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a 

způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a 

plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Stavby se umísťují tak, aby 

stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou 

stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba 

sousedního pozemku. [2] 

 

2.5.2. Odstupné vzdálenosti staveb 

 Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, 

životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní 

památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných 

havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy 

musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná 

vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu. [2] 

 Odstupy jednotlivých staveb: 

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

pro individuální rekreaci pak 10,0 m, 

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

 ve zvláště stísněných podmínkách může být odstupová vzdálenost mezi RD 

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

nebudou umístěny okna obytných místností, 

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

komunikace.  
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Obr. č. 1 Odstupné vzdálenosti RD [3] 

 

2.6. Rodinný dům 

 

2.6.1. Pojem rodinný dům 

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

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

prostorů určena k bydlení. RD může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a 

jedno podzemní podlaží a podkroví. 

 

2.6.2. Výhody a nevýhody rodinných domů 

Výhody RD 

 individuální charakter bydlení,  

 přímý vztah bytu k venkovnímu prostředí,  

 akustická pohoda a soukromí,  

 příznivé podmínky bydlení všech věkových kategorií,  

 objemová rozmanitost,  

 adaptabilita bytu podle životního cyklu rodiny,  

 uplatnění individuálních zájmů a seberealizace rodiny,  

 univerzální orientace – oslunění, výhled, příčné větrání.  



10 

 

Nevýhody RD 

 malá urbanistická ekonomie,  

 prodloužení docházkové vzdálenosti,  

 náklady a spotřeba materiálu,  

 zvětšení délky komunikací, technické a dopravní infrastruktury.  

 

2.6.3. Třídění rodinných domů podle typu výstavby 

Izolované RD 

 samostatně stojící 

 pásová zástavby 

 řetězová zástavba 

 hnízdová zástavby 

 

Sdružené RD 

 dvojdomy 

 čtyřdomy 

 

Skupinové RD 

 atriové 

 řadové 

 terasové 

 

Mobilní RD 

 

2.7. Problematika dopravy 

 

2.7.1. Řešení místních komunikací 

 Účelem projektování místních komunikací je zajištění co největší bezpečnosti všech 

účastníků dopravy v obcích, zejména chodců a cyklistů a vytvoření takových podmínek, aby 

prostor místní komunikace plnil v obci ve vzájemné rovnováze jak funkci dopravní, tak 

obslužnou a přiměřeně i pobytovou a společenskou v závislosti na významu té které 
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komunikace a v závislosti na prostoru obce, kterým komunikace prochází. Pro plnění těchto 

funkcí místních komunikací se uplatňují principy zklidňování dopravy na místních 

komunikacích ve smyslu zvláštních předpisů. 

Obytné zóny – jsou místní komunikace funkční podskupiny D1 se smíšeným 

provozem, zpravidla se zpevněnými plochami v jedné úrovni, kde je stavebními úpravami 

zajištěn provoz vozidel omezenou rychlostí a kde je pohyb chodců, cyklistů a motorových 

vozidel veden ve společném prostoru za podmínek stanovených zvláštním předpisem. V 

obytné zóně převládá pobytová funkce nad dopravní. Uspořádání obytné zóny včetně 

označení jejího rozsahu musí zajišťovat bezpečný a samostatný pohyb osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace a musí zde být zřízen funkční systém přirozených nebo 

umělých vodicích linií podle zvláštního předpisu. Obytné zóny nebo ulice se mohou 

navrhovat v nízko i vysokopodlažní zástavbě plánované a ve vhodných podmínkách i 

současné. [4] 

 

2.7.2. Řešení komunikací pro chodce 

 Provoz chodců (pěší doprava) je integrovanou součástí dopravního a územního 

plánování v obcích a musí být vždy zvažován společně s požadavky ostatních účastníků 

provozu – cyklistů, veřejné osobní dopravy, motorových vozidel, ale též v rámci výtvarných 

aspektů obecního prostoru. Míru kvality pohybu chodců vyjadřují možnosti volby rychlosti 

pohybu, předcházení dalších chodců, manévry bez konfliktů mezi chodci, možnosti změny 

rychlosti a způsobu chůze. Jsou to ukazatele podobné pro pohyb proudu vozidel. 

 

Bezpečnost pohybu chodců nepříznivě ovlivňují vysoké rychlosti vozidel. Proto se na 

komunikacích s intenzivním provozem chodců doporučuje snižovat rychlosti motorových 

vozidel regulačními opatřeními, což přispívá k faktoru bezpečnosti a kvality a přispívá k 

aktivitě chodců v dělbě přepravní práce. [4] 

 

2.7.3. Odstavné a parkovací plochy 

 Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy 

mimo prostor místní komunikace, v samostatných stavbách podzemních i nadzemních, jako 

součásti staveb bytového i nebytového charakteru a také jako parkovací pruhy/pásy/zálivy v 

hlavním dopravním prostoru i přidruženém prostoru na komunikacích funkčních skupin B a 

C. Na komunikacích se dvěma jízdními pásy může být účelné uspořádání parkovacích míst 
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také uprostřed komunikace. Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u 

všech potenciálních zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a 

administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti. [4] 

 

2.8. Technická infrastruktura 

 
 Technická infrastruktura přispívá k zajištění dobrého fungování, tj. obslužnosti 

urbanizovaného území prostřednictvím relativně početného a pestrého souboru dílčích 

technických systémů: 

 systému zásobování vodou, 

 systému odvodnění a odkanalizování,  

 systému zásobování elektrickou energií, 

 systému zásobování energetickým plynem nebo zemním plynem, 

 systému centralizovaného zásobování teplem a teplou užitkovou vodou, 

 systém veřejných komunikačních sítí, garantujících služby hovorového a 

nehovorového charakteru, 

 systém nakládání s odpady. 

 

2.8.1. Požadavky na připojení staveb na sítě technické infrastruktury 

 Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro 

veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro zneškodňování odpadních 

vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických komunikací. 

 

 Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě potřebných energií 

musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody pro 

hašení musí být přístupná a trvale označená. Všechny prostupy přípojek nebo příslušného 

odběrného technického zařízení do stavby nebo její části, umístěné pod úrovní terénu, musí 

být řešeny tak, aby byl znemožněn v případě havárie plynového potrubí vně objektu průnik 

plynu do stavby. 

 

 Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, 

pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno realizovat 

zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod. Stavby, z nichž odtékají 
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povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek, musí mít zajištěno jejich odvádění, 

pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití.  Znečištění těchto vod závadnými 

látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Pokud 

nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací. [5] 

  

2.8.2. Ochranná pásma 

Kanalizace:  

 do DN 500 mm – 1,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně  

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

 

Vodovod:  

 do DN 500 mm – 1,5m od vnějšího líce potrubí oboustranně  

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

 

El. vedení:  

 nadzemní vedení NN – 7,0 m od krajního vodiče po obou stranách  

 podzemní vedení do 110 kV – 1,0 m od krajního vodiče po obou stranách 

 

Plynovod STL:  

 v zastavěném území – 1,0 m od vnějšího líce potrubí oboustranně [6] 
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3. ROZBOR VYMEZENÉHO ÚZEMÍ 

 

 

3.1. Historie města 

 
Osídlení území v okolí řeky Ostravice se datuje do druhé poloviny 13. století, když 

roku 1256 rozhodl král Přemysl Otakar II. ve sporu mezi knížetem těšínským a olomouckým 

biskupem Brunem, že zemskou hranici bude tvořit řeka Ostravice. V letech 1285 – 

1300 vzniká osídlením tohoto území léno Místecko – Frýdlantské. K roku 1300 je 

zaznamenán Jindřich z Frýdlantu, o němž se předpokládalo, že pocházel z rodu Stangů, a že 

tedy Frýdlant musel být založen v poslední třetině 13. století. Je však možné, že byl 

příslušníkem rodu Ronovců, který pocházel z Frýdlantu v Čechách (v takovém případě by 

jméno Frýdlant bylo přeneseno z Čech na Moravu a Frýdlant mohl být založen později, kolem 

14. století). Roku 1402 prodává tehdejší držitel Lacek z Kravař léno tehdejšímu držiteli 

frýdeckého panství, jehož součástí bylo až do roku 1581, kdy olomoucký biskup Stanislav 

Pavlovský připojuje léno hukvalskému panství. O rok dříve byl ve Frýdlantu postaven 

dřevěný kostelík z roku 1580 zasvěcený sv. Bartoloměji, který byl v letech 1672 – 

1690 přestavěn na kamenný. 

 

Poslední roky třicetileté války byly ve Frýdlantu nad Ostravicí již ve znamení 

postupné konsolidace poměrů a obyvatelstvo se pomalu začínalo vzpamatovávat z utrpěných 

válečných škod. Výraznou měrou k tomu přispěl i fakt, že mezi lety 1646 – 1648 byly ve 

Frýdlantu vystavěny hamry na zpracování železné rudy, které si postupem doby získaly 

značný věhlas. Původně měly sloužit výhradně k válečné výrobě, ovšem po ukončení letitého 

konfliktu se výroba přeorientovala také na další odvětví. V roce 1675 pak došlo k jejich 

rozšíření a postavení vysoké pece. Provoz hamerních zařízení přilákal do Frýdlantu množství 

odborníků, zanedlouho však nalezli v podniku práci (ač bídně ohodnocenou) rovněž místní 

lidé. V důsledku přílivu obyvatelstva byla v roce 1647 poblíž podniku založena nová osada, 

která dostala později název Nová Dědina. Železo vyráběné ve zdejších hutích bylo na svoji 

dobu velmi kvalitní, což neuniklo pozornosti moravského barokního topografa a historika 

Tomáše Pešiny z Čechorodu, který o něm ve svém latinském pojednání již v roce 1677 

napsal, že je vedle rýmařovského a pernštejnského jedno z nejkvalitnějších na Moravě. Není 

proto divu, že existence takto významného podniku se později promítla do téměř všech 

http://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1256
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bruno_ze_Schauenburku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravice_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1285
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stangov%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ronovci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdlant
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/1580
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C4%9Bj_(apo%C5%A1tol)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1672
http://cs.wikipedia.org/wiki/1690
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aspektů života Frýdlantu nad Ostravicí, kterému dalo zdejší železářství do vínku rovněž i 

dodnes užívaný obecní znak představující kováře zpracovávajícího železo.  

 

Jednou z významných, ale zároveň již téměř zapomenutých frýdlantských tradic byla 

zdejší výroba ručního papíru. Papírnu ve Frýdlantu nechal koncem roku 1667 vystavět 

tehdejší olomoucký biskup Karel z Lichtenštejna. Podnik ovšem již v následujícím roce 1668 

vrchnost pronajala profesionálnímu výrobci ručního papíru, Jakubu Seidlovi z Opavy. Ten 

zde započal výrobu kvalitního ručního papíru, jehož zvýšená potřeba souvisela zejména s 

nárůstem písemné agendy místních hutí. Frýdlantský papír hojně odebírala rovněž všechna 

města a městečka na hukvaldském panství, tedy Ostrava, Příbor, Místek, Brušperk a Frenštát 

pod Radhoštěm, ale neobešli se bez něj ani písaři v Telči nebo Kroměříži. Chod frýdlantské 

papírny na výrobu ručního papíru ukončila v polovině 19. století až levnější konkurence 

strojově vyráběného papíru. 

 

Rok po osvobození, v květnu 1946, navštívil Frýdlant nad Ostravicí prezident ČSR, 

Dr. Edvard Beneš s chotí. Jeho pobyt v krásném městečku, zvaném bránou do Beskyd, se stal 

předzvěstí radostné události, která obyvatele tohoto místa zanedlouho čekala. Dne 11. října 

1948 v 19 hod. totiž oznámil Československý rozhlas celé republice, že rozhodnutím vlády 

ČSR byl Frýdlant povýšen na město. Příslušný dekret pak nese o den pozdější datum – 12. 10. 

Oficiální oslavy této významné události se konaly až v červnu následujícího roku 1949. 

Za první autobusovou linku v českých zemích je považována doprava, kterou v roce 

1907 provozoval soukromník z Frýdlantu nad Ostravicí do Horní Čeladné. [11] 

 

   

Obr. č. 2 Znak města Frýdlant nad Ostravicí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Celadn%C3%A1
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 3.2. Základní údaje  

 
 Frýdlant nad Ostravicí je město, ležící po obou stranách historické moravsko – slezské 

zemské hranice v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Má rozlohu 21,88 km
2
 a počet 

obyvatel dosahuje hodnoty 9 681. Obec se nachází v údolí řeky Ostravice při úpatí nejvyšší 

hory Beskyd – Lysé hory. Díky své poloze bývá nazýván vstupní bránou do 

Moravskoslezských Beskyd. Frýdlant býval průmyslovým centrem oblasti proslulým svou 

železářskou výrobou, dnes se však orientuje i na cestovní ruch. 

 

 

Obr. č. 3 Poloha města Frýdlant nad Ostravicí v rámci ČR 

 

 Město Frýdlant nad Ostravicí se nachází 25 kilometrů severně od státní hranice se 

Slovenskem a 45 kilometrů západně od hranice s Polskem. Od statutárního města Ostravy je 

vzdáleno 30 km, od hlavního města Prahy pak 370 km, 180 km od Brna, 240 km od slovenské 

Bratislavy a 320 km od rakouské Vídně.  

 

 Rozloha řešeného území je 4,36 ha, veškeré pozemky jsou ve vlastnictví jedné fyzické 

osoby a na všech se nachází trvalý travní porost. Území je mírně svahováno směrem k severu. 

Lokalita je na severní a východní straně ohraničena obslužnou komunikací. Na jižní a západní 

hranici vymezené lokality se pak nachází pouze trvalé travní porosty a polní cesty. 
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3.3. Zástavba a občanská vybavenost 

 
 Zástavba Frýdlantu nad Ostravicí je tvořena bytovými domy, rodinnými domy 

městského charakteru a příměstského typu. Postupně však v okrajových částech města a 

integrovaných obcích nahradila část původní smíšené obytné zástavby venkovského 

charakteru, která byla tvořena hlavně rodinnými domy nebo zemědělskými usedlostmi. 

 

 V blízkém okolí řešeného území se nachází jen nejnutnější občanská vybavenost ve 

formě pošty, základní školy, malých či větších obchodů, penzionu, restaurace a 

zdravotnického zařízení. Doplňující služby zajišťují přilehlé části města Frýdlant nad 

Ostravicí. 

 

3.4. Klimatické podmínky 

 
 Území spadá do mírně studené klimatické oblasti s nadmořskou výškou 360 m. n. m., 

avšak má určité odlišnosti způsobené převládajícím směrem větrů ochlazených přes pohoří 

Moravskoslezských Beskyd. Nicméně horský vzduch má největší podíl na velké čistotě 

ovzduší právě v okolí města Frýdlant nad Ostravicí. Průměrný úhrn ročních srážek se 

pohybuje okolo 1 532 mm. Průměrná roční teplota je 8,5°C. Průměrná lednová teplota činí – 

1,6 °C a průměrná červencová teplota je 18,3 °C. [11] 

 

3.5. Památky a kultura 

 
Ve městě můžeme nalézt mnoho kulturních a architektonických památek. Mezi 

nejcennější z nich patří bezesporu objekt kláštera, kterému vévodí neorománská řeholní kaple, 

která je kopií baziliky svatého Pavla v Římě. Mezi další díla architektů a sochařů patří kostel 

sv. Bartoloměje z r. 1599, kaple sv. Barbory z r. 1844 a barokní socha sv. Jana Nepomuckého 

z konce 18. století. Dominantou historického náměstí je pak mariánský sloup z roku 1731 se 

sochou svaté Marie Karmelské držící kovovou svatozář a žezlo. Na základě archeologické 

prospekce byla v roce 2004 na katastru Frýdlantu nad Ostravicí spolehlivě prokázána 

existence tzv. drobného středověkého opevnění, jistě příslušejícího do 14. století. Tato tvrz 

zřejmě sloužila nejen jako strážní hrádek, ale i drobné sídlo držitelů Frýdlantu nad Ostravicí, 

rodu Ronovců.  
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Kulturního vyžití je ve městě dostatek. Veškeré informace k akcím poskytuje 

návštěvníkům Beskydské informační centrum ležící v těsném sousedství novorenesanční 

radnice. Zde se nachází taktéž Janáčkova síň umění a galerie uměleckého smaltu a litiny. Pro 

občany města slouží kulturní spolky jako Pěvecký spolek Janáček, Literární klub Petra 

Bezruče, Frýdlantský hudební spolek a Frýdlantská Chasa. V neposlední řadě je třeba zmínit 

velký svátek folku, kterým je festival Beskydské folkování, probíhající každoročně v areálu 

kulturního domu. 

 

3.6. Sport a volný čas 

 

 Frýdlant by se dal také charakterizovat jako sportovní město. Při jeho nepříliš velké 

rozloze a počtu obyvatel, se zde nachází velké množství sportovních center a klubů. A nutno 

říci, že víceúčelová centra vypadají velmi moderně. Na té nejvyšší úrovni se zde hraje stolní 

tenis, dále pak občany táhne do hledišť fotbal, tenis a volejbal.  

 

 Pro volný čas slouží obyvatelům a návštěvníkům města tenisová hala se čtyřmi 

zastřešenými kurty, dále pak víceúčelová hala Sport, nacházející se vedle fotbalového hřiště, 

Sportovně relaxační centrum Kotelna, kde každoročně probíhají Frýdlantské sportovní hry a 

také koupaliště s tobogánem. Volnočasovými spolky ve městě jsou Tělovýchovná jednota 

Sokol, Klub českých turistů Lysá Hora a Tarokový klub. 

3.7. Dopravní infrastruktura 

 

 V silniční dopravě se stalo prioritou dokončení rekonstrukce páteřní nadřazené 

dopravní sítě zahrnující silnice I/56 a II/483, která má za cíl zlepšit celkovou situaci tranzitní 

dopravy směřující na hraniční přechod na Slovensko a do slezské metropole Ostravy. Dále má 

za úkol zklidnit dopravu v centru města a v konečném důsledku minimalizovat negativní vliv 

dopravy na životní prostředí.  

 

Město je ve spojení s okolím autobusovou dopravou dopravního podniku ČSAD 

Frýdek – Místek a.s. a společností Veolia a.s. po silnicích III. třídy. V samotné obci jsou 

komunikace sběrné a obslužné. K dopravě po regionu je možné použít i vlakové spojení ČD, 

vedoucí po trase Valašské Meziříčí – Frýdlant nad Ostravicí – Frýdek-Místek – Ostrava.  
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Opravdu neobvyklé cestování, které nenabízí jen tak některé město, nabízí frýdlantské 

letiště. Pravdou je, že zde asi neuvidíme přistávat velká cestovní letadla, ale pokud by někdo 

z obyvatel vlastnil tento dopravní prostředek v menší formě, mohl by využít prostředky 

místního aeroklubu.  

 

3.8. Technická infrastruktura 

 
 Co se týče vodního hospodářství, je stav dodávek pitné vody vyvážený, zdrojově 

dostatečný. Město Frýdlant nad Ostravicí je zásobováno vodou ve dvou tlakových pásmech 

z vodojemů u letiště a Vyhlídka – Paseky. Systém zásobování města pitnou vodou zůstane i 

ve výhledu zachován. Navrženy jsou nové vodovodní řady v místech výhledové zástavby, 

které se napojí na stávající vodovodní síť. Stávající akumulace je vyhovující i pro návrhové 

období, pro dlouhodobý výhled je navrženo vybudování nového vodojemu v lokalitě u letiště. 

Místní část Nová Ves je zásobována vodou z vodojemu 2x250 m, který je napojen na 

Ostravský oblastní vodovod.  

 

 Ve městě Frýdlant nad Ostravicí je vybudována jednotná kanalizační síť s odvedením 

odpadních vod do městské čistírny odpadních vod. Řešení územního plánu navazuje na 

koncepci stokové sítě s likvidací odpadních vod ve stávající ČOV jejíž kapacita je vyhovující 

i pro návrhové období. Technologické odpadní vody závodů Ferrum a Norma musí být i 

nadále předčišťovány na neutralizačních a deemulgačních stanicích. V části Nová Ves je 

navržen jednotný kanalizační systém. Pro odvedení odpadních vod bude vybudována jednotná 

kanalizace, která odvede odpadní vody do navrhované ČOV v prostoru u řeky Ostravice 

společné pro obce Nová Ves a Ostravice. 

 

 Územím města Frýdlant nad Ostravicí ve směru sever – jih probíhá trasa dvojitého 

vedení VVN 110 kV č. 649/650. Na toto vedení je připojena rozvodna 110/22 kV Frýdlant 

nad Ostravicí. Systém zásobování elektrickou energií zůstane orientován na stávající napájecí 

bod 110/22 kV, který má dostatečnou kapacitu i pro pokrytí předpokládaného růstu odběru 

elektrické energie. U stávajících zděných transformoven na kabelovém rozvodu VN 22 kV 

bude podle potřeby zvyšován výkon strojů až do maxima, daného stavebně – technologickou 

částí objektů. Obce Nová Ves elektrickou energií bude i v budoucnu zajišťovat venkovní 

vedení VN 22 kV č. 54, navazující na rozvodnu 110/22 kV. V souladu se zvyšováním odběru 

elektrické energie bude zvyšován transformační výkon stávajících transformoven a podle 
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potřeb dojde k doplnění o 2 trafostanice. Rozvod NN bude rozšiřován pro připojení nové 

výstavby s doplněním napájení z nových zdrojů – transformoven. V souvislosti s růstem 

odběru elektrické energie bude zvyšován transformační výkon stávajících transformoven. 

 

 V zastavěném území města je vybudován kombinovaný systém středotlakých a 

nízkotlakých plynovodů. Vlastní distribuční síť bude doplněna v plochách navržených k 

zástavbě o nové úseky. Místní část Lubno má navrženu středotlakou rozvodnou síť, která je 

vedena souběžně s trasou silnice III/484 14. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

Název akce: Územní studie části lokality „U Čapího hnízda” ve Frýdlantu nad Ostravicí –  

          Nová Dědina 

Místo stavby, k.ú.: Frýdlant nad Ostravicí – Nová Ves  

Kraj: Moravskoslezský  

Pořizovatel: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11  

Zpracoval: Radim Kokošínský  

Projektový stupeň: Územní studie 

 

4.1. Cíle řešení 

 

Cílem řešení je vytvoření urbanistického návrhu se zástavbou rodinných domů, 

dopravní a technické infrastruktury. Návrh bude brát ohled na stávající okolní zástavbu a 

architektonické a urbanistické řešení. Řešené území se nachází v jihovýchodní části města 

Frýdlant nad Ostravicí. Výměra zkoumané zóny je 4,36 ha. Nová zástavba by měla nemalou 

měrou přispět k novému rozvíjení města. 

 

4.2. Mapové podklady 

 
 Územní plán města Frýdlant nad Ostravicí 

 Katastrální mapa města Frýdlant nad Ostravicí 

 Mapové podklady stávajících vedení technické infrastruktury 

 Ortofotomapa z internetového portálu [12] 

 Polohopis a výškopis z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  

 Podklady poskytnuté městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí 
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4.3. Poloha a stávající využití území 

 
Řešeného území se nachází v jihovýchodní části města a jeho rozloha je 4,36 ha. 

Území je mírně svahováno směrem k severu. Pozemek je na severní a východní straně 

ohraničen obslužnou komunikací. Na jižní a západní hranici vymezené lokality se pak nachází 

pouze trvalé travní porosty a polní cesty. Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví jedné fyzické 

osoby a na všech se nachází trvalý travní porost. 

 

4.4. Vlastnictví pozemků 

 
 Celé zájmové území je rozděleno na 29 pozemků, které mají parcelní čísla – 906/1, 

906/4, 906/5, 906/6, 906/7, 906/8, 906/9, 906/10, 906/11, 906/12, 906/13, 906/14, 906/15, 

906/16, 906/17, 906/18, 906/19, 906/20, 906/21, 906/22, 906/23, 906/24, 906/25, 906/26, 

959/3, 959/6, 959/11, 959/12, 1116/4 a jsou určeny podle katastru nemovitostí města Frýdlant 

nad Ostravicí k trvalému travnímu porostu. Dojde tak k nutné změně územního plánu. 

Vlastníkem všech pozemků, na kterých bude probíhat výstavba je jedna fyzická osoba a 

vlastníkem dotčených pozemků výstavbou je pak město Frýdlant nad Ostravicí (viz. výkres 

majetkoprávních vztahů). 

 

4.5. Limity území 

 
Bydlení v rodinných domech: 

Území městské obytné zástavby s dominantním individuálním bydlením s užíváním 

vlastních zahrad, v okrajových částech zahrad užitkových a s možností omezeného chovu 

drobného hospodářského zvířectva, se zastoupením základní občanské vybavenosti sloužící 

potřebám obyvatel, resp. drobné výroby a služeb, které svým charakterem neobtěžují okolní 

obytnou zástavbu. 

1) Funkční využití přípustné: 

 stavby pro bydlení v jednopodlažních rodinných domech, 

 příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště, manipulační plochy, 

 zeleň ochranná, obytná a veřejná. 

 



23 

 

2) Funkční využití podmínečně přípustné: 

 stavby pro bydlení - nízkopodlažní bytové domy do 3 NP, 

 stavby a zařízení pro prodej ve stávajícím objektu RD, 

 stavby a zařízení pro školství, 

 stavby a zařízení zdravotnická, 

 stavby a zařízení pro církevní účely, 

 stavby a zařízení služeb nevýrobních, 

 sportovní a dětská hřiště, 

 obslužné komunikace, 

 boxové a hromadné garáže 

 stavby a zařízení pro veterinární péči – ošetřovna, 

 stavby a zařízení technického vybavení, 

 stavby pro dočasné ubytování, 

 stavby a zařízení pro sociální účely, 

 stavby a zařízení pro drobnou výrobu a služby na pozemcích stávajících rodinných 

domků bez negativních účinků na okolní zástavbu, 

 stavby a zařízení pro chov drobného domácího zvířectva, 

3) Funkční využití nepřípustné: 

 čerpací stanice pohonných hmot, 

 bytové domy vícepodlažní, 

 stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, skladové areály, služby výrobního 

charakteru (klempířství, kovovýroba, dřevovýroba atd.) a opravárenské služby 

(autoservis atd.), 

 stavby individuální rekreace, 

 prodejní stánky, 

 řadové garáže. 

4) Doporučení:  

 Rodinné domy, převážně 1 -2 podlažní se střechami ve sklonech 35 – 45°, 

 Výměra pozemků v rozmezí 900 - 2000 m
2
. [7] 
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5. NÁVRH ŘEŠENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

Pro řešení zástavby daného území jsou zpracovány dvě varianty. K zástavbě území 

bylo v obou případech využito individuálně stojících jednopodlažních rodinných domů. Tento 

druh bydlení je z hlediska územního doporučen pro danou lokalitu. Z uvedeného je zřejmé, že 

jde o území s charakterem obytným, což znamená, že musí sloužit výhradně pro bydlení 

nenarušované žádnou intenzivní činností. Na těchto plochách se tedy kromě obytných objektů 

a garáží, které by měli být součástí hlavního objektu, nepřipouští žádné další stavby pro 

hospodářskou činnost, s výjimkou drobných staveb (altány, bazény, skleníky apod.). 

 

5.1. Urbanistický návrh varianty 1 

 
 V této variantě je území rozděleno do tří samostatných zón. Přístup na lokalitu je 

zajištěn čtyřmi vjezdy ze stávající obslužné komunikace, třemi ze severní strany a jedním ze 

strany východní. Na začátku každého vjezdu je instalován zpomalovací práh. Pozemky 

jednotlivých staveb jsou od obslužné komunikace odděleny chodníkem ze zámkové dlažby o 

šířce 2 m. Pohyb vozidel a pěších umožňuje obytná zóna, která je rozprostřena po celém 

zastavěném území a na níž jsou umístěny také parkovací plochy sloužící ke snížení rychlosti 

provozu. Na obytné ulici není výškové oddělení komunikací pro motorová vozidla a pro pěší, 

jak je tomu na obslužné silnici. 

 

 Co se týče zástavby, tak v první variantě je navržena zástavba tvořená samostatně 

stojícími jednopodlažními rodinnými domy. Od západní strany zájmového území jsou 

projektovány rodinné domy typu B v celkovém počtu devíti objektů. Další čtyři domy typu C 

jsou situovány ve střední části lokality společně s veřejným prostranstvím a parkem, určeným 

pro relaxaci a odpočinek obyvatelstva. Park, který je umístěn v centrální části má navržené 

víceúčelové hřiště a dětské hřiště s průlezkami, kolotočem, houpačkami, dalšími prvky pro 

děti. Parkový prostor dotváří pěší plochy dětských hřišť s lavičkami a odpadkovými koši. Na 

konci veřejného prostranství s parkem je navrženo kolmé stání s osmi parkovacími místy 

doplněné o 2 místa pro osoby se sníženou pohyblivostí. Východní část území tvoří zástavba 

osmi rodinných domů typu A a sedmi rodinných domů typu C oddělených obytnou ulicí šířky 

9 m. 
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 Rozparcelování lokality splňuje požadavky na plošné a prostorové uspořádání 

zájmového území. Je zde navrženo tedy celkem 28 rodinných domů, ve třech typových 

variantách, s pozemky o různých výměrách od 1050 – 1300 m
2
. Objekty jsou situovány 

vzhledem ke světovým stranám a ke komunikacím. 

 

5.2. Urbanistický návrh varianty 2 

 Druhá varianta je typově odlišná od varianty první. Pozemky jsou sice od stávající 

obslužné komunikace odděleny chodníkem šířky 2 m a jsou zde zřízeny obytné ulice, ale to 

jsou jediné faktory, které mají obě dvě varianty společné. 

 

V této variantě je tentokrát území rozděleno do pěti zón, z nichž každá má svojí 

samostatnou příjezdovou komunikaci. Tyto komunikace obytné zóny jsou opět napojeny na 

komunikaci obslužnou čtyřmi vjezdy ze severní strany a jedním ze strany východní. Na 

začátku každého vjezdu je instalován zpomalovací práh. Každá komunikace obytné zóny má 

šířku 9 m, je ukončena obratištěm typu kruhového objezdu a také se na ní nachází parkovací 

plochy. Na obytné ulici není výškové oddělení komunikací pro motorová vozidla a pro pěší, 

jak je tomu na obslužné silnici. 

 

 Zástavbu tvoří samostatně stojící jednopodlažní rodinné domy, které mají bez výjimky 

všechny vjezd na příslušnou obytnou zónu. V první zóně ze západní strany zájmového území 

je neprojektováno šest rodinných domů typu A. Tento typ se nachází také v druhé zóně 

v počtu 5 objektů. V třetí a čtvrté části je zakomponováno 11 rodinných domů typu B. 

V poslední zóně, do které vede komunikace obytné zóny z východu, je rozprostřeno 9 RD 

typu C. V návrhu se počítá s parkovacím stáním u jednotlivých rodinných domů a doplňující 

parkovací stání se nachází v obytných ulicích, kde je povoleno odstavení vozidel jen na 

vyznačených místech. Celkový počet takovýchto parkovacích míst je na celém území této 

varianty osmnáct.  

 

Rozparcelování území splňuje požadavky na plošné a prostorové uspořádání 

zájmového území. Je zde navrženo tedy celkem 31 rodinných domů, ve třech typových 

variantách, s pozemky o různých výměrách od 1100 – 1300 m
2
. Objekty jsou situovány 

vzhledem ke světovým stranám a ke komunikacím. 
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5.3. Výběr varianty 

 
 Pro další podrobnější zpracování byla vybrána varianta 1, neboť nabízí lepší 

komunikační a celkově efektivnější řešení dané oblasti. Obě varianty se od sebe typově liší, ať 

už příjezdovými komunikacemi, tak i počtem pozemků s rodinnými domy a velikostí parcel. 

Výhodou první varianty je i možnost využití veřejného prostranství parku s víceúčelovým a 

dětským hřištěm. 

 

 

 

 

Obr. č. 4 Vybraná varianta řešení 

 

5.4. Detailněji zpracovaná varianta 1 

 

5.4.1. Dopravní řešení 

 Silniční komunikace 

V řešeném území je navržen pouze jeden druh komunikací pro motorová vozidla a to 

obytné ulice. Tyto komunikace funkční třídy kategorie D1, ke kterým je napojena většina 

zástavby rodinnými domy, budou napojeny na přilehlou obslužnou komunikaci a to na 

čtyřech dopravních uzlech. V celé oblasti je snížená maximální rychlost na 20 km/h.  
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Povrch vozovky tvoří obrusná část s asfaltovým krytem tloušťky 50 mm položená na 

ložné kameninové vrstvě v tloušťce 70 mm. Podkladní vrstvu tvoří štěrkodrť o mocnosti 150 

mm a ochrannou vrstvu pak štěrkopísek tloušťky 120 mm. Podélný sklon vozovek vychází ze 

členění terénu, ale nepřekročí v žádném místě hodnotu 10 procent. Příčný sklon je navržen 

jednostranně nebo střechovitě se sklonem 2,5 %.  

 

Celková šířka obytné ulice je 9 metrů. V některých místech jsou použity prvky 

sloužící ke zpomalení dopravy a to formou parkovacích stání, které zasahují 2,75 m do 

komunikace.  Vnější poloměry oblouků zatáček jsou navrženy tak, aby respektovaly pohyb 

nákladních automobilů a pohybují se v rozmezí od 5 do 10 m. Velikosti a rozhledové poměry 

se stanoví podle normy ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací. Na ploše 

rozhledového trojúhelníků nesmí být překážky zabraňující výhledu vyšší než 0,7 m, jako 

například oplocení, vzrostlá zeleň.  

 

 Komunikace pro pěší 

Chodníky jsou navrženy podél severní a východní hranice území, oddělují tak 

pozemky parcel od obslužné komunikace. Povrch tvoří zámková dlažba o tloušťce 60 mm 

uložená na štěrkový podsyp tloušťky 50 mm a drcené kamenivo v mocnosti 150 mm. 

Standardní šířka této pěší komunikace je 2 m tvoří jí dva pásy pro chodce o velikosti 0,75 m a 

bezpečností odstup 0,5 m. Vrchol obrubníku bude 175 mm nad úrovní přilehlé vozovky, v 

místě křížení s komunikací a při sjezdu k rodinným domům bude obrubník snížen na 20 mm, 

s ohledem na osoby se sníženou pohyblivostí podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Příčný sklon je 2 % spádovaný 

směrem k vozovce. 

 Statická doprava 

V návrhu se počítá s parkovacím stáním u jednotlivých rodinných domů (garáž) a 

popřípadě na jednotlivých soukromých pozemcích či příjezdových cestách. Doplňující 

parkovací stání se nachází v obytných ulicích, kde je povoleno odstavení vozidel jen na 

vyznačených místech. Tyto místa podélného stání mají rozměry 2,75 x 6,5 m. U veřejného 

prostranství s parkem je navrženo kolmé stání s osmi parkovacími místy doplněné o 2 místa 

pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
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 Dopravní značení 

Na každém vjezdu do obytné ulice bude umístěna dopravní značka „Obytná zóna“ a v 

opačném směru značka „Konec obytné zóny“ doplněna značením „Dej přednost v jízdě“. Na 

začátku obytné zóny bude také instalován zpomalovací práh. Jednotlivá parkovací stání musí 

být označená značkou „Parkoviště“. U značek, které jsou umístěny u stání pro osoby s 

omezenou schopností pohybu, bude navíc tato značka doplněna příslušným symbolem. Svislé 

dopravní značení může být doplněno také o značení vodorovné, zejména u parkovacích stání. 

Veškeré komunikace jsou znázorněny na výkrese č. 7 – Dopravní řešení. 

 

5.4.2. Technická infrastruktura 

 Zásobování pitnou vodou 

Stávající vodovodní sítě jsou dimenzovány tak, že je možnost bez problému připojit 

nové vodovodní sítě a doplnit tak stávající infrastrukturu. Navržené řešení doplňuje stávající 

síť novými řady, vedoucí do míst nově navrhované zástavby. Zásobování pitnou vodou je 

v území řešeno dvěma způsoby. První z nich umožňuje napojení rodinných domů v severní 

části území na stávající vodovod DN 80 z tvárné litiny. 

 

Řešené území bude doplněno o vodovodní řad DN 80 PVC, který se napojuje na 

stávající vodovodní vedení v přilehlé obslužné komunikaci. Vodovodní potrubí bude po celé 

své délce uloženo do pískového lože. V území budou také navrženy vodovodní hydranty, 

rozmístěny v příslušných místech a maximálních vzdálenostech 200 m od sebe. V obytné ulici 

je vodovodní řád uložen jednostranně.  Po jedné straně vodovodu se nachází elektrické vedení 

ve vzdálenosti 1,370 m a na druhé straně je vybudováno rovnoběžně vedoucí potrubí 

jednotné kanalizace s odstupem 2,827 m. Celé vedení je uloženo v hloubce 1,770 m. Přípojky 

k jednotlivým rodinným domům se provedou podle potřeby navrtávkami. Ukončení 

jednotlivých přípojek bude realizováno pomocí měřící šachty, kde bude také nainstalován 

měřící kus s vodoměrem. Šachta bude vystavěna vždy maximálně do vzdálenosti 3 m od 

hrany pozemku. Zásobování a provoz zajišťuje SmVaK a.s. 

Trasování vodovodního řadu a umístění hydrantů můžeme vidět ve výkrese č. 9 Sítě TI – 

Vodovod, kanalizace. Případné výpočty navrhovaného řadu jsou umístěny v příloze č.2 –  

Výpočty sítí technické infrastruktury. 
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 Kanalizace 

Kolem řešeného území prochází kanalizace jednotná DN 500, z tohoto důvodu je i na 

řešeném území kanalizační síť jednotná. Podobně jako u vodovodního řadu se napojí rodinné 

domy v severní části na stávající kanalizaci jednotnou vedoucí v přilehlé obslužné 

komunikaci. Stávající vedení kanalizace se dále doplní o nově navrženou jednotnou 

kanalizaci DN 500, která bude uložena v nově navržených komunikacích se spádem od 2 do 

5%. Hloubkové uložení je ve většině úseků shodné a to 2,420 m. Po jedné straně kanalizace 

se nachází vodovodní potrubí ve vzdálenosti 2,827 m a na druhé straně je vybudováno 

rovnoběžně vedení plynovodu s odstupem 3 m. Kanalizační šachty jsou umístěny v každém 

lomu sítě nebo na úsecích přesahujících délku 50 m. Přípojky k jednotlivým rodinným 

domům jsou opatřeny vlastní kanalizační čistící šachtou. 

Trasování kanalizace a umístění kanalizačních šachet můžeme vidět ve výkrese č. 9 Sítě TI 

– Vodovod, kanalizace. Případné výpočty navrhovaného řadu jsou umístěny v příloze č.2 – 

Výpočty sítí technické infrastruktury. 

 

 Přívod elektrické energie 

Okolo navrhované lokality probíhají dvě stávající elektrická vedení. Nadzemní vedení 

vysokého napětí 22 kV se nachází pod jižní spodní částí území a podzemní vedení nízkého 

napětí můžeme najít okolo přilehlé obslužné komunikace. Právě na toto vedení nízkého napětí 

se napojí objekty v severní části území. Pro ostatní rodinné domy pak poslouží nově 

navrhované rozvody elektrické energie pokrývající spotřebu budoucí zástavby ze čtyř 

hliníkových drátů o průměru 50 mm. Nové rozvody NN vedení elektrické energie i rozvody 

veřejného osvětlení napájí trafostanice stožárová typu VN/NN o výkonu 80 kVA. V obytné 

ulici je vedení uloženo u pravého okraje pod některými místy pro parkování. Zvýšenému 

zatížení povrchu odpovídá i zvýšená hloubka uložení 1,150 m. 

Trasování elektrických rozvodů můžeme vidět ve výkrese č. 8 Sítě TI – Elektrifikace, 

plynovod. Případné výpočty spotřeby elektrické energie jsou umístěny v příloze č.2 – 

Výpočty sítí technické infrastruktury. 

 

 Veřejné osvětlení 

V areálu řešeného území budou provedeny nové rozvody veřejného osvětlení. Tyto 

rozvody budou napojeny na nově vybudovanou stožárovou trafostanici typu VN/NN o 
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výkonu 80 kVA. Osvětlení bude navrženo osvětlovacím tělesem skládajícím se z jedné části. 

Osvětlení je navrženo pouze po jedné straně komunikace a slouží jako orientační, poněvadž se 

jedná o osvětlení obslužných komunikací a obytných ulic bez požadavku na min. hodnotu 

intenzity osvětlení. Svítidla budou ve výšce 4 m a jednotlivá vzdálenost mezi nimi nepřesáhne 

35 m. Rozvody veřejného osvětlení budou vedeny hliníkovými kabely, které budou uloženy v 

PVC korytech. Osvětlení příjezdových komunikací k jednotlivým pozemkům není předmětem 

práce, řeší je majitel individuálně. 

Trasování rozvodů veřejného osvětlení a umístění osvětlovacích těles můžeme vidět ve 

výkrese č. 8 Sítě TI – Elektrifikace, plynovod. Případné výpočty spotřeby elektrické energie 

jsou umístěny v příloze č.2 – Výpočty sítí technické infrastruktury. 

 

 Spoje 

Český rozhlas, Česká televize, přenos meziměstských telefonních hovorů je ve městě 

Frýdlant nad Ostravicí zajištěno Českými radiokomunikacemi a.s. Přenos je zajišťován 

vysílačem, nacházejícím se na nejvyšším vrcholu Beskyd Lysé hoře. V součastné době je 

používání pevných linek velmi malé, proto k telefonnímu a internetovému spojení se mohou 

využívat sítě různých mobilních operátorů. 

 

 Zásobování plynem 

Stejně jako u předchozích sítí technické infrastruktury, tak i u zásobování zemním 

plynem, se objekty v severní části území napojí na stávající plynovod NTL DN 63 vedoucí 

podél obslužné komunikace. Ostatní rodinné domy se pak obslouží z nově navrženého vedení 

NTL DN 63 PE vedoucího v obytné ulici. Vzdálenost od vnitřního obrubníku je 1,230 m. Od 

souběžného vedení veřejného osvětlení je vzdálenost 1,460 m a na druhé straně je ve 

vzdálenosti 3 m uložena jednotná kanalizace. Hloubka uložení bude 1,340 m. Každý rodinný 

dům je na plynovod napojen přes HUP. 

Trasování rozvodů plynu můžeme vidět ve výkrese č. 8 Sítě TI – Elektrifikace, plynovod. 

Případné výpočty spotřeby zemního plynu jsou umístěny v příloze č.2 – Výpočty sítí 

technické infrastruktury. 
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 Nakládání s odpady 

Komunální odpad z domácnosti bude ukládán do kontejnerů, popelnic a odpadkových 

košů, které budou umístěny na potřebných místech a v blízkosti navrhovaných objektů. Svoz 

odpadu a jeho likvidace bude zajištěna příslušným podnikem technických služeb a s odvozem 

na nejbližší skládku odpadů mimo řešené území. Jednotlivé domovní popelnice budou také 

doplněny o dostatečné množství menších odpadkových košů kolem místních komunikací i 

podél chodníkových ploch.  

 

5.4.3. Veřejná zeleň a prvky mobiliáře 

 Veřejná zeleň 

  Navržená zeleň bude pouze plnit funkci doplňkovou, kde je kladeným požadavkem 

estetičnost, dále potom funkce funkční a izolační. Zeleň by také měla svým vlivem dotvořit 

klidovou atmosféru pro odpočinek a relaxaci. Také zachycuje prach a snižuje proudění větru. 

Menší vzrostlá zeleň, keře a stromy rostoucí kolem přilehlé obslužné komunikace se vykácí z 

důvodu zřizování chodníku a rekonstrukce komunikace. V urbanistickém návrhu se počítá s 

výsadbou nové zeleně, především na veřejných prostranstvích a zvláště v parku, kde se 

zamýšlí výsadba okrasných keřů, menších i větších stromů. Bude zde použita rozmanitost 

druhů stromů. Skladby dřevin vychází z druhové skladby dřevin, které jsou vhodné pro místní 

územní podmínky. Výsadba na soukromých pozemcích bude zvolena výhradně majiteli.  

 

 Prvky mobiliáře 

Navrženým mobiliářem v řešeném území je především umístění laviček a odpadkových 

košů. Použitým typem parkové lavičky je Paré o rozměrech 1500 x 730 x 760 mm s 

provedením pevným kotvením k základu nebo volně stojící. Základem je litinová konstrukce 

lakovaná práškovou barvou osazená smrkovými prkny. Odpadkový koš je typu Din pevně 

zabudovaný s vyjímatelnou nádobou o objemu 30 litrů. Povrh je žárově pozinkovaný 

s nerezovou ploškou na zhášení cigaret. 
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Obr. č. 5 Mobiliář (odpadkový koš, parková lavička) 

 

5.4.4. Popis typů rodinných domů 

 Všechny tři typy rodinným domů v řešeném území jsou jednopodlažní a pro návrh 

byly použity typizované katalogové objekty s provedením určitých úprav. Rodinné domy typu 

A se nachází v severovýchodní části vymezené lokality v celkovém počtu osmi kusů. 

Konstrukční systém objektu je stěnový z cihelných bloků a střešní konstrukci tvoří dřevěné 

vazníky. Střecha je sedlová ve sklonu 25°. Jedná se o rodinný dům střední kategorie, vhodný 

do nízkopodlažní zástavby, jehož zastavěná plocha je 153,98 m
2
. Dům obsahuje garáž, 4 

obytné místnosti, 2 koupelny a ostatní jiné prvky, které poslouží k pohodlnému bydlení. 

 

 Devět rodinných domů typu B je navrženo v západní části řešeného území. Tento typ 

objektu je rozměrově podobný předchozímu typu a odpovídá tomu i srovnatelné umístění 

jednotlivých místností. Konstrukční systém objektu je stěnový z cihelných bloků, z nichž je 

dům vystavěn do tvaru „L“. Střecha je opět sedlová ve sklonu 25°. Jedná se o rodinný dům 

střední kategorie, jehož zastavěná plocha je 158, 66 m
2
. 

 

 Nejrozměrnějšími typy domů v zastavěném území jsou rodinné domy typu C. Ty se 

nacházejí ve střední části vedle parku a také na jihovýchodě lokality. Dohromady je těchto 

domů jedenáct a nabízejí svým uživatelům opravdu pohodlí pro bydlení. Dům je 

nepodsklepený. Má sedlovou střechu ve sklonu 25°. Jedná se o stěnový zděný konstrukční 

systém. Stropy jsou tvořeny z keramických vložek a ocelových nosníků. Ke vstupu do 1.NP 
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slouží buď vchod přes prosklené dveře z terasy, nebo přes hlavní vstupní dveře či dveře z 

pracovní části domu. Na hlavní vstup navazuje prostorná hala s šatnou. Z haly můžeme dále 

projít do obývacího pokoje, ložnice, pokoje dětí, či koupelny a WC. Obývací pokoj, 

nacházející se vpravo od hlavního vstupu, je velmi objemný a k jeho osvětlení slouží hlavně 

velké prosklené francouzské okno. Z obývacího pokoje se lze dostat do jídelního prostoru a 

kuchyně. Z jídelny a obývacího pokoje vedou prosklené dveře na terasu, která je tvořena 

zámkovou dlažbou. Rodinný dům typu C je vyobrazen na výkresech č. 12 – 14. 

 

 

Obr. č. 6 Rodinný dům typ C 
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6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 

 

 Náklady na výstavbu rodinných domů 

Rodinný dům typ A: 8 x 2 960 000 = 23 680 000,- Kč 

Rodinný dům typ B: 9 x 3 050 000 = 27 450 000,- Kč 

Rodinný dům typ C: 11 x 4 048 800 = 44 536 800,- Kč 

Celková cena za rodinné domy ..….. 95 666 800,- Kč 

 

 Náklady na výstavbu komunikací 

Položka Množství [m
2
] Jednotková cena Pořizovací náklady 

Komunikace obytné zóny 6480 1070 6 933 600,- Kč 

Pěší komunikace 1070 782 836 740,- Kč 

Parkoviště 525 1070 561 750,- Kč 

Příjezdová komunikace k RD 1210 782 946 220,- Kč 

Celkem                                                                                                           9 278 310,- Kč 

Tab. 1 Náklady na výstavbu komunikací 

 

 Náklady na technickou infrastrukturu 

Položka Množství [m] Jednotková cena Pořizovací náklady 

Vodovodní řád DN 80 520 1640 852 800,- Kč 

Jednotná kanalizace DN 500 530 17400 9 222 000,- Kč 

Plynovod NTL 63 PE 490 2228 1 091 720,- Kč 

Elektrické vedení NN 595 670 398 650,- Kč 

Vedení veřejného osvětlení 685 1293 885 705,- Kč 

Vodovodní přípojka 350 1068 373 800,- Kč 

Kanalizační přípojka 315 3650 1 149 750,- Kč 

Plynovodní přípojka 270 701 189 270,- Kč 

Přípojka elektrického vedení 430 312 134 160,- Kč 

Celkem                                                                                                         14 297 855,- Kč 

Tab. 2 Náklady na technickou infrastrukturu 
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 Náklady na odstranění a výsadbu zeleně 

Položka Množství Jednotková cena Pořizovací náklady 

Vykácení stromů 10 [ks] 435 4 350,- Kč 

Výsadba travního porostu 3200 [m
2
] 54 172 800,- Kč 

Výsadba stromů 31 [ks] 2000 62 000,- Kč 

Celkem                                                                                                            239 150,- Kč  

Tab. 3 Náklady na odstranění a výsadbu zeleně 

 

 Náklady na dětské hřiště 

Položka Množství Jednotková cena Pořizovací náklady 

Houpačky a průlezky 3 [ks] 11000 33 000,- Kč 

Domky 1 [ks] 21000 21 000,- Kč 

Víceúčelové hřiště 1 [ks] 465500 465 500,- Kč 

Celkem                                                                                                            519 500,- Kč 

Tab. 4 Náklady na dětské hřiště 

 

 Náklady na mobiliář 

Položka Množství Jednotková cena Pořizovací náklady 

Parková lavička 12 [ks]  3000 36 000,- Kč 

Odpadkový koš 4 [ks]  6100 24 400,- Kč 

Celkem                                                                                                             60 400,- Kč 

Tab. 5 Náklady na mobiliář 

 

CELKEM:…………………………………………………………  120 062 015,- Kč 

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY: 5% z celkové ceny………….       6 003 101,- Kč 

PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE: 7% z celkové ceny………       8 404 341,- Kč 

ROZPOČTOVÁ REZERVA: 7% z celkové ceny………………………       8 404 341,- Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY:……………….…………………………   142 873 798,- Kč 
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7. ZÁVĚR 

 

 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout urbanisticko – architektonické řešení lokality 

„U Čapího hnízda“ ve Frýdlantu nad Ostravicí – Nová Dědina. V dané lokalitě je navržena 

zástavba rodinnými domy, včetně řešení technické infrastruktury a dopravního řešení. Návrh 

je vyhotoven ve dvou variantách, z nichž jedna je zpracována detailněji. Práce splňuje funkční 

využití plochy pro individuální bydlení stanovené změnou územního plánu města Frýdlant 

nad Ostravicí, dodržení limitů území a dodržení předpisů uvedených v platných českých 

státních normách, zákonech a vyhláškách. 

 

V úvodu bakalářské práce jsou shrnuta teoretická východiska pro řešení zadané 

bakalářské práce. V další části je seznámení s lokalitou, návaznost na širší okolí, rozbor 

stávajícího stavu území a vývoj obce od prvopočátku až do současnosti. 

 

Následuje část, kdy jsou představeny samotné návrhy dané lokality. Ta byla 

rozčleněna rastrem komunikací a rozparcelováním území tak, aby bylo možné navrhnout 

zástavbu RD. Samotné objekty zástavby, společně s prvky mobiliáře a zeleně, se také 

nacházejí při podrobnějším popisu návrhu na řešení daného území. Na závěr se provedlo 

vyhodnocení ekonomické náročnosti vybrané varianty. 

 

Z dlouhodobějšího trendu v okolí Moravskoslezských Beskyd je zřejmé, že je v dané 

lokalitě o výstavbu nových RD zájem. Cílová je zejména skupina lidí s průměrným věkem 30 

let, speciálně lidé žijící v bytech v centru větších okolních měst, mladé páry nebo rodiny s 

dětmi.  

 

Dále se pak jeví být velkým přínosem pro okolí území nově navržený park s dětským 

hřištěm, který může posloužit k relaxaci a odpočinku obyvatelstva. Provoz této plochy v těsné 

blízkosti RD není pro jejich obyvatele nijak omezující. 

 

Řešení zadání bakalářské práce je vypracováno na textové a výkresové úrovni. Ve své 

práci jsem použil doporučenou literaturu, uvedené zdroje a vědomosti dosažené během studia 

na fakultě stavební, Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě. Po zhodnocení 

nákladů na případnou budoucí výstavbu se tato investice jeví jako ekonomicky přijatelná. 
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Pohled z jižní strany 

 

Pohled ze severní strany 



 

 

Pohled z východní strany 

 

Pohled ze západní strany 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 2 
Výpočty sítí technické infrastruktury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Výpočet spotřeby pitné vody 

 

Počet obyvatel:      

Redukce spotřeby vody:     

Specifická potřeba vody:              

 

Průměrná denní spotřeba vody: 

                                     en 

 

Maximální denní spotřeba vody: 

                                en 

 

Maximální hodinová spotřeba vody ve 14h: 

       
 

  
     

 

  
                      

 

Maximální hodinová spotřeba vody ve 20h: 

       
 

  
        

 

  
                           

 

Orientační návrh profilu d: 

Pro výpočet budeme počítat s rychlostí vody         

   
        

   
   

          

   
                

 

Hlavní řad rozvodu pitné vody navržen DN 80 z PVC. 

 

Použité značky a symboly: 

Qpb  Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

Qmo  Maximální denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

Qho,14  Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo ve 14 hodin 

Qho,20  Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo ve 20 hodin 

DN  Průměr potrubí 



 

Pi  Počet obyvatel 

qsi  Specifická potřeba pitné vody 

kd  Koeficient denní nerovnoměrnosti 

kh   Koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

 

 

2. Výpočet množství odpadní vody 

 

Počet obyvatel:      

Voda Qpb:            

Splaškové odpadní vody: 

 

        
        

  
 
          

  
                       

 

        
        

  
 
        

  
       

 

Dešťové odpadní vody: 

 

                                               

             

 

Orientační návrh profilu d pro jednotnou kanalizaci: 

Pro výpočet budeme počítat s rychlostí vody         

   
                  

   
   

         

   
                

 

Navržená jednotná kanalizace bude DN 500 z PVC.  

 

 

 



 

Použité značky a symboly: 

Qsp,max  Maximální odtok splaškových vod 

Qsp,min   Minimální odtok splaškových vod 

Qmax,d   Maximální odtok dešťových vod 

Qpd   Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

kmax  Koeficient nerovnoměrnosti průtoku pro maximální průtok 

kmin   Koeficient nerovnoměrnosti průtoku pro minimální průtok 

A   Plocha zpevněných ploch, komunikací a střech 

   Součinitel odtoku 

qs   Intenzita směrodatného deště 

 

 

3. Výpočet potřeby plynu 

 

Počet domů:     

qhi –                    

     –                 

       –                  

 

qi –                 ok 

    –              ok 

      –                ok 

 

Hodinová potřeba zemního plynu: 

 

Vaření: 

                                         

   
 

        
 

 

         
        

 

 



 

TUV: 

                                          

 

Otop centrálním kotlem: 

                                         

   
 

    
 

 

     
        

 

Celková maximální hodinová potřeba: 

                                  

 

Roční potřeba zemního plynu: 

 

Vaření: 

                            

 

TUV: 

                            

 

Otop centrálním kotlem: 

                               

 

Celková roční potřeba: 

                                

 

Navržené plynové vedení bude mít dimenzi DN 63. 

 

Použité značky a symboly: 

P  Počet bytových jednotek  

Qr1  Roční potřeba plynu na vaření 

Qr2  Roční potřeba plynu na ohřev vody 



 

Qr3  Roční potřeba plynu na vytápění 

Qr,c  Celková roční potřeba plynu 

Qh1  Maximální hodinová potřeba plynu na vaření 

Qh2  Maximální hodinová potřeba plynu na ohřev vody 

Qh3  Maximální hodinová potřeba plynu na vytápění 

Qh,max  Celková maximální hodinová potřeba plynu 

qhi   Průměrná hodinová specifická hodnota zemního plynu 

qi  Průměrná roční specifická hodnota zemního plynu 

 

 

4. Výpočet potřeby elektrické energie 

 

Počet domů:     

Pbi:     

βn:       

                                         

           

 

Použité značky a symboly: 

Pb  Potřeba elektrické energie pro obyvatele 

Pbo  Potřeba elektrické energie pro veřejné osvětlení 

p  Počet bytových jednotek 

Pbi  Specifický příkon 

βn  Soudobost 

ppo  Počet lamp pouličního osvětlení 

Ppo  Příkon lamp pouličního osvětlení 

 

 

 

 

 



 

5. Výpočet množství odpadů 

Podle statistických údajů Moravskoslezského kraje vyprodukuje každý občan 100 kg odpadu 

ročně (je přihlíženo k recyklaci plastických obalů, skla a papírů). 

 

Orientační výpočet množství odpadů:  

         

                                 

                                                         

                                            

 

Použité značky a symboly: 

TKO Množství odpadu na osobu ročně 

Qden  Množství odpadu za den 

Qrok  Množství odpadu za rok 

p  Počet obyvatel 

TKOd Množství odpadu na osobu za den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 3 
Dokumentace pro územní rozhodnutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dokumentace pro územní rozhodnutí – DUR 

 
A/ Úvodní údaje  

Název stavby: Územní studie lokality „U Čapího hnízda“ ve Frýdlantu nad Ostravicí – Nová 

Dědina  

Pozemky: 906/1, 906/4, 906/5, 906/6, 906/7, 906/8, 906/9, 906/10, 906/11, 906/12, 

906/13, 906/14, 906/15, 906/16, 906/17, 906/18, 906/19, 906/20, 906/21, 

906/22, 906/23, 906/24, 906/25, 906/26, 959/3, 959/6, 959/11, 959/12, 1116/4 

Žadatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  

Zpracovatel: Radim Kokošínský  

 

B/ Průvodní zpráva  

B/1 Charakteristika území a stavebního pozemku  

a/ Poloha v obci – zastavěná – nezastavěná část obce  

Poloha je v jihovýchodní nezastavěné části obce. Pozemek je v mírně svažitém terénu 

a je v současné době využíván jako trvalý travní porost. Podle územního plánu města Frýdlant 

nad Ostravicí je pozemek určen k trvalému travnímu porostu.  

b/ Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci  

Městu Frýdlant nad Ostravicí bude navrhnut změněný územní plán s určením plochy 

pro individuální bydlení.  

c/ Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací  

Po případném schválení města Frýdlant nad Ostravicí, dojde k nutné změně územního 

plánu. 

d/ Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Záměr respektuje požadavky dotčených orgánů. 

e/ Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

Dopravní infrastruktura se napojí na přilehlou obslužnou komunikaci. Napojení 

technické infrastruktury dle vyjádření správců.  

 

 



 

f/ Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně nerostů a 

podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území  

Území se nenachází na poddolovaném území. Založení RD bude na základě výsledků 

z geologického a hydrogeologického průzkumu. 

g/ Poloha vůči záplavovému území  

Řešená lokalita se nenachází v záplavovém území.  

h/ Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí  

Všechny parcely na dotčeném území (906/1, 906/4, 906/5, 906/6, 906/7, 906/8, 906/9, 

906/10, 906/11, 906/12, 906/13, 906/14, 906/15, 906/16, 906/17, 906/18, 906/19, 906/20, 

906/21, 906/22, 906/23, 906/24, 906/25, 906/26, 959/3, 959/6, 959/11, 959/12, 1116/4) jsou 

využívány jako trvalý travní porost. 

i/ Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové trasy  

Přístup na stavební pozemek bude umožněn z přilehlé obslužné komunikace, která 

lemuje území ze severní a východní strany. 

 

B/2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a/ Účel užívání stavby  

Výstavba bude tvořena rodinnými domy v jihovýchodní části města Frýdlant nad 

Ostravicí, doplněna o obytné ulice, veřejnou zeleň a prvky mobiliáře.  

b/ Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná o stavbu trvalou. 

c/ Novostavby nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o novostavbu. 

d/ Etapizace výstavby  

V první etapě dojde k vybudování dopravní a technické infrastruktury. Následný 

postup je ve formě výstavby rodinných domů a na závěr výsadba vzrostlé zeleně, osazení 

prvků mobiliáře, víceúčelového a dětského hřiště a úprava terénu.  

 

 

 



 

B/3 Orientační údaje stavby  

a/ Základní údaje o kapacitě stavby  

Jedná se o výstavbu 28 rodinných domů rozdělených do tří typů. Výměry jednotlivých 

pozemků od 1050 – 1300 m
2
. 

b/ Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody  

Je předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. 

c/ Celková spotřeba vody  

Je předmětem dalších stupňů projektové dokumentace.  

d/ Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod  

Je předmětem dalších stupňů projektové dokumentace.  

e/ Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě  

Je specifikováno v pozdější fázi projektové dokumentaci.  

f/ Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě  

Je specifikováno v pozdější fázi projektové dokumentaci.  

g/ Předpokládaná lhůta výstavby  

Činí 18 měsíců od započetí stavebních prací.  

 

C/ Souhrnná technická zpráva  

C/1 Popis stavby  

a/ Zdůvodnění výběru stavebního pozemku  

Výběr nových možností k zajištění individuálního bydlení a rozvoj města v klidové 

části, v dostatečné vzdálenost od rušného centra.  

b/ Zhodnocení staveniště  

Staveniště bude mít zajištěno potřebné napojení na sítě technické infrastruktury a 

prostor pro zázemí firmy.  

 

 



 

c/ Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení  

Urbanistický návrh rozmístění rodinných domů vychází z polohy území vzhledem ke 

světovým stranám. Území bude zastavěno jednopodlažními objekty a ve střední části lokality 

dětským hřištěm.  

d/ Zásady technického řešení  

Rodinné domy jsou rozděleny do tří typů, všechny jsou jednopodlažní, bez suterénu, 

proměnného půdorysu se sedlovou střechou. 

e/ Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků 

na výstavbu  

Práce byla zpracovaná dle platných předpisů, v souladu s obecně technickými 

požadavky na výstavbu a se všemi platnými českými technickými normami. 

f/ U změn stávajících staveb údaje o jejich součastném stavu  

Stávající obslužná komunikace projde minimálními úpravami v podobě vybudování 

chodníků a osazení vyvýšených obrubníků. 

 

C/2 Stanovení podmínek pro přípravu stavby  

a/  Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech  

Byla provedena prohlídka staveniště a pořízená fotodokumentace. Navrhuje se 

průzkum na radon.  

b/ Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou  

Ochranná pásma byla při návrhu zohledněna.  

c/ Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostu  

Dojde k sejmutí ornice a vykácení nepotřebných stromů.  

d/ Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 

lesa  

Pozemek bude vyňat z původního fondu (ZFP). 

e/ Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby  

Do lokality jsou přivedeny inženýrské sítě. Z vybraných sítí technické infrastruktury 

budou zřízeny přípojky.  



 

f/ Údaje o souvisejících stavbách  

Dle technické dokumentace ke stavebním pracím na staveništi. 

 

C/3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii  

a/ Popis navrhovaného provozu  

Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.  

b/ Předpokládané kapacity provozu a výroby  

Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.  

c/ Popis technologií, výrobního programu  

Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.  

d/ Návrh řešení dopravy v klidu  

V lokalitě je 24 parkovacích stání. Viz výkresová dokumentace.  

e/ Odhad potřeby materiálů, surovin  

Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.  

f/ Řešení likvidace odpadu nebo jejich využití  

Odpad bude průběžně odvážen na skládku mimo vymezené území. Odpadní vody 

splaškové a dešťové budou odváděny do jednotné veřejné kanalizace. 

g/ Odhad potřeby vody a energie pro výrobu  

Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.  

h/ Řešení ochrany ovzduší  

Stavby nemají negativní vliv na ovzduší. Nejsou vytápěny pevnými ani kapalnými 

palivy. 

i/ Řešení ochrany proti hluku  

Stavby nebudou mít vliv na zvýšení hluku v lokalitě. Prevencí je výsadba vzrostlé 

zeleně jak soukromé na pozemcích vlastníků, tak i veřejné u dětského hřiště.  

j/ Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob  

Stavba bude proti vniknutí nepovolaných osob opatřena oplocením. 

 



 

C/4 Zásady zajištění požární ochrany stavby  

a/ Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  

Toto bude podrobněji řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.  

b/ Řešení evakuace osob a zvířat  

Bude řešeno v evakuačním plánu v dalším stupni projektové dokumentace.  

c/ Navržení zdrojů požární vody, popř. jiných hasebních látek  

Navrženým zdrojem požární vody jsou nadzemní hydranty.  

d/ Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními  

Objekty jsou navrženy v souladu s předpisy pro požární bezpečnost stavby.  

e/ Řešení přístupových komunikací a nástupných ploch pro požární techniku.  

Komunikace jsou navrženy tak, aby byl splněn průjezd hasičské techniky.  

f/ Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na 

záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva  

Nevztahuje se na stavbu.  

 

C/5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání  

Stavby jsou navrženy ze zdravotně nezávadných stavebních materiálů. Veškeré 

konstrukce budou upevněny tak, aby se předešlo riziku pádu a případného následného 

poranění osob. 

 

C/6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

a/ Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a 

zrakově postižených  

Budou respektovány všechny podmínky dané vyhláškou 398/2009 Sb., O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

C/7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů  

a/ Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popř. 

provedení k odstranění nebo minimalizace negativních účinků  

Provoz a užívání stavby nemá nežádoucí vliv na životní prostředí.  



 

b/ Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů  

Není třeba zvláštních opatření.  

c/ Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplívajících z charakteru realizované stavby  

Užíváním a provozováním stavby nedojde k uvolňování žádných škodlivin. Jednotlivý 

domovní odpad bude uložen v popelnicích a centrálně odvážen na skládku mimo řešené 

území. 

 

C/8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a/ Povodně  

Netýká se stavby.  

b/ Sesuvu půdy  

Netýká se stavby.  

c/ Poddolování  

Netýká se stavby.  

d/ Seizmicita  

Netýká se stavby.  

e/ Radon  

Podle radonového průzkumu se provedou potřebná opatření. Toto bude předmětem 

dalšího stupně dokumentace o provedení stavby.  

f/ Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby  

Neuvažuje se. 

 

C/9 Civilní ochrana  

a/ opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva  

Stavba splňuje požadavky na řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.  

b/ Řešení zásad prevence závažných havárií  

Závažné havárie se nepředpokládají.  

c/  Zóny havarijního plánování  

Zóny havarijního plánování se nepředpokládají. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 4 
Vizualizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pohled jihovýchodní 

 

 

 

 

 

Pohled severovýchodní 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 5 
Deník bakalářské práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


