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1. Úvod 

Stavební inženýrství je nejstarší technickou disciplínou, která se zabývá návrhem 

konstrukcí, a  už se jedná o budovy a domy ur ené k bydlení nebo mosty, silnice, p ehrady 

a další rozmanité typy staveb. Jde ruku v ruce s fyzikou a v deckými principy, které 

respektuje všemi sm ry. Stavebnictví je sou ástí lidského života již od po átku její 

existence. M žeme se s ním setkat už ve starov kém Egypt  a Mezopotámii, kde si lidé 

za ali stav t jednoduché p íst ešky jako úkryt p ed nep íznivými vlivy okolí. Stavebnictví 

má také jistou souvislost s p írodou, kterou svými zásahy zna n  ovliv uje. Stavební 

inženýrství má širokou škálu podobor , které se zabývají konkrétní problematikou. Jsou 

jimi nap íklad geodézie, geotechnika, dopravní a vodní inženýrství, materiálové 

inženýrství, m stské inženýrství a další. 

 M stské inženýrství se zabývá vnit ní infrastrukturou urbanizovaných území, což 

zahrnuje projektování a výstavbu m stských staveb pro bydlení a ob anskou vybavenost, 

technickou a dopravní infrastrukturu, výstavbu a údržbu p ších komunikací a v neposlední 

ad  nesmíme také opomenout likvidaci odpad .  

 Urbanizaci m žeme zjednodušen  chápat jako pom š ování, což znamená 

zvyšování po tu obyvatel, kte í žijí ve m stech a sídlech m stského charakteru. Urbanizace 

se ale netýká pouze m stského zp sobu života, je pln  spjata s prom nou krajiny a vztah

v území obecn . Za posledních n kolik desetiletí se zdálo, že p írodní zdroje pro pot eby 

rozvíjejících se urbanistických sídel jsou nevy erpatelné. Ukázaly se ale jisté hranice r stu 

m stské aglomerace, jejíž technické požadavky za aly být nezvladatelné. Výsledkem byla 

energetická krize a krize životního prost edí, která zap í inila suburbanizaci, což 

znamenalo migraci obyvatel na p edm stí s vyšší kvalitou života a úrovní životního 

prost edí. [1] 

 Ve své práci se zabývám studií m stského bydlení v Ostrav  v m stském obvodu 

Poruba. Ostrava se potýká s nejedním problémem. Jedná se o nesourodé urbanistické 

uspo ádání funk ních ploch, díky kterým vznikají proluky a nevyužitá území. Dále pak 

brownfields jimiž jsou opušt ná nevyužívaná území rozpadajících se obytných budov, 

dopravních staveb a pr myslových areál . A v neposlední ad  je to velmi špatná kvalita 
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ovzduší a velká míra nezam stnanosti, jež nutí obyvatele Ostravy ke st hování za lepšími 

podmínkami. Proto jsem se rozhodla navrhnout polyfunk ní d m, který v sob  zahrnuje 

spojení bydlení a ob anské vybavenosti, která nabízí nové pracovní p íležitosti. ešené 

území jsem volila pro jeho lukrativní polohu a je jím k ížení ulic Polská a Kubánská. Toto 

místo je v p ímém spojení s centrem m stského obvodu Poruba. Zárove  je však 

odklon no od nejfrekventovan jších komunika ních tah  a nachází se v blízkosti vzrostlé 

m stské zelen  v podob  skupiny strom  vytvá ející harmonické spojení tohoto prost edí 

s p írodou. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

2.1 Legislativa 

Návrh je zpracován v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním ádu. Dále pak s vyhláškou . 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb a platnými eskými technickými 

normami SN.  

2.2 Podklady pro vypracování bakalá ské práce 

Ke zpracování studie pro zástavbu vybraného území byly použity tyto získané podklady: 

• Katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí 

• Územní plán m sta Ostravy v etn  jeho regulativ

• Fotodokumentace stávajícího stavu 

• Vyjád ení správc  inženýrských sítí a výkresy stávajících sítí v ešené oblasti 

• Ortofotomapa, výškopis a polohopis 

2.3 Názvosloví 

Budova 

Nadzemní stavba prostorov  soust edná a navenek p evážn  uzav ená obvodovými 

st nami a st ešní konstrukcí. [5] 

Bytový d m 

Stavba pro bydlení, ve které p evažuje funkce bydlení, s ty mi a více byty, které jsou 

p ístupné z domovní komunikace se spole ným hlavním vstupem, p ípadn  hlavními 

vstupy z ve ejné komunikace. [5]  
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Polyfunk ní d m 

Jedná se o bytový d m s vestav nou ob anskou vybaveností, která se zpravidla nachází 

v 1. NP, 2. NP a 1. PP. Ve vyšších podlažích se pak nachází bytové jednotky. [13] 

Byt 

Soubor místností, pop ípad  jednotlivá obytná místnost, které svým stavebn  technickým 

uspo ádáním a vybavením spl uje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto ú elu užívání 

ur ena. [5] 

Ob anská vybavenost 

Zahrnuje všechny pot ebné za ízení poskytující služby ob an m m st. Jsou to nap íklad 

školy, obchody, nemocnice, ú ady, pošty, knihovny a další. 

Hromadná garáž 

Objekt pop ípad  odd lený prostor, který slouží k odstavení nebo parkování vozidel a má 

více než t i stání. [7] 

Významný krajinný prvek 

Je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny utvá í 

její typický vzhled nebo p ispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky 

jsou lesy, rašeliništ , vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti 

krajiny, zejména mok ady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt

nerost  a zkamen lin, um lé i p irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být 

i cenné plochy porost  sídelních útvar  v etn  historických zahrad a park . [8] 

Památné stromy 

Mimo ádn  významné stromy, jejich skupiny a stromo adí, které je zakázáno poškozovat, 

ni it a rušit v p irozeném vývoji. [8] 
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3. Rekapitulace základních poznatk

3.1 Širší vztahy 

3.1.1 Statutární m sto Ostrava 

Ostrava se nachází ve východní ásti republiky v kraji Moravskoslezském. Je vzdálena 50 

kilometr  na západ od hranic se Slovenskem a 10 kilometr  na jih od hranic s Polskem. 

Svou rozlohou a po tem obyvatel se adí mezi t etí nejv tší m sto eské republiky. 

Rozloha m sta je 214 km2 (z toho je 2 007 ha zastav né plochy) a po et obyvatel 

ke dni 1. 1. 2013 ítá 305 998 obyvatel. Ostravou protékají eky Ostravice, Odra, Opava 

a Lu ina. Pr m rná nadmo ská výška je 227 m n. m. Statutární m sto Ostrava je rozd leno 

na 23 m stských obvod , jimiž jsou Hoš álkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, 

Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a P ívoz, Nová 

B lá, Nová Ves, Ostrava-Jih, Pet kovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, 

Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará B lá, Svinov, T ebovice, 

Vítkovice. [14] 

Obr. 1 M stské obvody [15] 
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3.1.2 M stský obvod Poruba 

M stský obvod Poruba se nachází v severozápadní ásti statutárního m sta Ostrava. D lí 

se na dv  území a to na Poruba a Poruba-sever. Rozloha obce je 1 317,73 ha a po et 

obyvatel k 3. 1. 2013 iní 66 777 obyvatel. Sousedními m stskými obvody jsou Polanka 

nad Odrou, Svinov, T ebovice, Martinov, Plesná, Pustkovec a Krásné Pole. [16] 

Obr. 2 Znak poruby[16] 

Vznik názvu obvodu souvisí s kácením (rubáním) strom  a jeho historie za íná 

ve 14. století. V pr b hu staletí pat ila Poruba n kolika šlechtickým rod m. Do konce 

2. sv tové války byla malou obcí. To se však zm nilo v 50. letech minulého století, kdy byl 

katastr obce zvolen k výstavb  nového samostatného celku s názvem Nová Ostrava. 

D vodem výb ru byly nejen p íznivé klimatické podmínky, ale i oblast nepoddolovaného 

území. Díky tomu se ze zem d lského obvodu stal moderní urbanistický celek, který 

se lení do osmi obvod , jež byly postupn  vybudovány. Poruba má ve znaku polovinu 

slezské orlice, hlavici biskupské berly a zk ížená hornická kladívka. [16] 

 Prvotním, a také nejstarším architektonickým stylem Poruby je socialistický 

realizmus zvaný sorela, který se vyzna uje svou symetrií a zdobením pomocí sgrafit 

a soch. Za centrum obvodu je považována 1,6 kilometr  dlouhá Hlavní t ída postavená 

práv  v tomto stylu. Dalšími objekty typickými pro tuto architekturu je Oblouk, který je 

považován za vstupní bránu do Poruby, a soubor obytných dom  V ži ky. Urbanistická 

výstavba Sorela byla v roce 2003 vyhlášena památkovou zónou. Nejstarší dochovanou 

historickou památkou Poruby je barokní ímskokatolický kostel sv. Mikuláše z 15. století 

a dále pak Porubský zámek, který by postaven v roce 1573 jako renesan ní sídlo tehdejšího 

šlechtického rodu Markvartovic . [16] 
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Oproti jiným m stským obvod m Ostravy se Poruba m že pyšnit nejmén

zne išt ným ovzduším a to hlavn  díky tomu, že zde neprobíhá žádný velký pr mysl. Díky 

velkým plochám zelen  a odpo inkovým zónám lze tuto ást Ostravy pokládat za jednu 

z nejlepších. Velkou zajímavostí je zde p írodní koupališt , které je nejv tší ve st ední 

Evrop . Další chloubou je pak druhý nejv tší bludný balvan v eské republice, který je 

jedinou p írodní památkou na území Poruby. Ob anská vybavenost je zde na velmi vysoké 

úrovni nejen kv li hojné síti obchod  a služeb, ale také díky velkému zastoupení školských 

institucí a nejmodern jších víceú elových sportovních za ízení. Za konkrétní zmínku jist

stojí Vysoká škola bá ská -  Technická univerzita Ostrava, V decko-technologický park, 

Hv zdárna a planetárium Johana Palise a Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava. [16] 

  

3.1.3 Geografické údaje 

Poruba je umíst na na území Ostravské pánve, v jejíž západní ásti se nachází plochá 

pahorkatina tvo ená souvrstvím písk  a št rk , p ekrytá vrstvou sprašové hlíny nazývaná 

Porubská plošina. Okolo í ky Porubky, která obvodem protéká, se nachází rašeliništ

a nivy. V Porub  najdeme také dva rybníky. Zámecký rybník o rozloze 16 300 m2 a rybník 

Skalka, které se spolu s Porubkou adí mezi významné krajinné prvky (VKP). [16] 

M stský obvod Poruba má na svém území hned n kolik VKP: 

1. „Stromo adí mezi ul. Rudnou a Záhumenní“ p. . 2834 k.ú. Poruba 

2. „Park u porubského náb eží“ p. . 2636 k.ú. Poruba 

3. „Lesík Na Kútech – Poruba, VII. obvod“ p. . 3563,3609,3526 k.ú. Poruba 

4. „Protihlukový pás u ul. Opavské“ p. . 1574,1575/1 k.ú. Poruba 

5. „Havlí kovo nám stí v Porub “ p. . 1525 k.ú. Poruba 

6. „Nám stí Jana Nerudy“ p. . 222 k.ú. Poruba 

7. „Nám stí Vít zslava Nováka“ p. . 447 k. ú. Poruba 

8. „Parková zele  u ul. Oty Synka“ p. . 3624/1 k.ú. Poruba-sever 

9. „Pustkovecké údolí“ p. . 2003/1,2003/20,2358/1,2386/1,2392 k.ú. Poruba-sever 

10. „Park u Kulturního domu Poklad“ p. . 281 k.ú. Poruba 

11. „Nám stí Družby v Porub “ p. . 1623/1 v k.ú. Poruba – sever 
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Poruba má také jeden památný strom, metasekvoji ínskou na nám stí Jana Nerudy 

a dva stromy jubilejní, lípu srd itou na Hlavní t íd  a Jinan dvoulalo ný v parku u Domu 

kultury Poklad. Tyto dva stromy byly vysazeny m stským obvodem k p íležitosti 

významného výro í. [16] 

3.1.4 Dopravní infrastruktura 

M stským obvodem Poruba neprochází žádné železni ní trati. Nejbližším železni ním 

nádražím je vlaková stanice Ostrava-Svinov v m stském obvod  Svinov. Ani žádné 

autobusové nádraží zde nenajdeme. Projížd jí zde dálkové linky s možností nástupu 

a výstupu na zastávce Poruba vozovna jedoucí ve sm ru na Opavu, Bruntál, Rýma ov, 

Šumperk, Jeseník, Fulnek a další. M stskou hromadnou dopravu v Ostrav  provozuje 

akciová spole nost Dopravní podnik Ostrava. V m stském obvod  Poruba nalezneme 

dopravu tramvajovou a autobusovou, k níž se adí i linky p ím stské. Sí  autobusových 

zastávek je hojn  rozmíst na po celém m stském obvod . Je zastoupena linkami, které 

zajiš ují dostupnost nejen do všech ostatních m stských obvodu, ale i do n kterých 

okolních m st jako je nap íklad Hlu ín nebo Paskov. [17] 

Hlavním a nejd ležit jším pozemní komunikací je jediná silnice I. t ídy procházející 

územím m stského obvodu Poruba I/11 Hradec Králové – Bruntál - Opava - Ostrava - 

Haví ov - eský T šín - T inec - Jablunkov – státní hranice Slovensko. Na ní se pak 

napojuje komunika ní systém silnic II. t ídy, jimiž jsou II/469 Ostrava - Poruba - Hlu ín - 

Ha  – státní hranice Polsko, II/479 Ostrava - Šenov – Haví ov, II/647 Bohumín – Ostrava 

– Bílovec, a silnice III. t ídy dopl ující základní silni ní sí . [14] 

3.2 Význam ešeného území 

3.2.1 Lokalita 

ešené území se nachází ve východní ásti m stského obvodu Poruba a je ohrani eno 

od jihozápadu ulicí Polská a od jihovýchodu ulicí Kubánská. V docházkové vzdálenosti 

do 500 m se nachází jedna autobusová zastávka a to na ulici Polská. Tato zastávka 

s názvem Kubánská, p es kterou jezdí linky MHD Dopravního podniku Ostrava s íslem 

43, 44 a 54 je v t sné blízkosti s ešeným územím. Pro automobilovou dopravu je objekt 

dostupný ze slepé ulice Kubánská, jejíž hlavní funkcí je zajišt ní parkování p ilehlým 
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obytným dom m. Tato ulice se pak napojuje na ulici Polská. Ob  jsou to místní 

komunikace. Od silnice I. t ídy I/11, která Porubou prochází na ulicích Opavská – 17. 

Listopadu – Rudná, je ešená oblast vzdálená 1,5 km na jih. Naopak severním sm rem je 

900 m daleko silnice II. t ídy II/479, která protíná Porubu ulicí Opavská. Nedaleko ešené 

oblasti se nachází rozmanitá škála ob anské vybavenosti. Je zastoupena n kolika 

mate skými a základními školami. Ze st edních škol je to pak Obchodní akademie 

a St ední odborné u ilišt  Telekomunika ní. Sportovní vyžití je zde zastoupeno zimním 

stadionem Sareza, krytým bazénem Sareza a sportovním areálem Poruba. Dále tady 

najdeme okresní soud, ú ad práce, polikliniku Mephacentrum, obchodní st edisko 

Interspar, Kauflan a další. 

Obr. 3 Bloková mapa Poruby [18] 

Okolí ešeného území zaujímá zástavba bytovými domy a v severní ásti pak 

skupina vzrostlých strom  o p ibližné rozloze 5 000 m2. Za touto skupinou strom

prochází v kolmém sm ru na ulici Kubánskou cyklostezka s vyzna eným pruhem pro 

cyklisty. Celý pozemek je využíván jako m stská zele . Jeho funk ní typ dle odboru 

ochrany životního prost edí Ostrava je nazýván jako ostatní plocha. Tím je myšlena 

neupravená plocha, která je ve ejnosti voln  p ístupná, na níž jsou porosty d evin a rostlin. 

V roce 2010 byl na základ  pr zkum  podán návrh na zm nu funk ního typu této oblasti a 

to na park, kdy se jedná o souvislou upravenou plochu plnící nároky na plnohodnotný 

odpo inek. Tato zm na dosud nebyla realizována. [19] 
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Obr. 4 Ortofoto mapa ešeného území [18] 

3.2.2 Rozloha a majetkoprávní vztahy 

Dle katastrální mapy tato oblast leží na parcele íslo 898/20 jejíž rozloha je 22 078m2. 

Velikost ešené ásti je p ibližn  8 500 m2. Vlastníkem pozemku je statutární m sto 

Ostrava a sv enou správu má m stský obvod Poruba. Sousedními parcelami jsou parcely 

íslo 898/1 a íslo 905/1, jejichž vlastníky je rovn ž statutární m sto Ostrava se sv enou 

správou m stskému obvodu Poruba. [20] 

3.2.3 Plocha v hlavní funkci nestabilní 

ešené území není ohroženo poddolováním, ale plocha je nestabilní, nebo  se zde 

vyskytují spraše a sprašové hlíny. Typ horniny je nezpevn ný sediment. Sprašová zemina 

je pórovitá, dob e stla itelná a v suchém stavu velmi stabilní a pro základy je podmín n

použitelná, protože v kontaktu s vodou se stává tekutá. Proto je nevhodné odvád t deš ové 

odpadní vody p ímo do zeminy. Mohlo by dojít k porušení stavby, trhlinám na dom

a pokles m. P ed zahájením výstavby je nutné provést inženýrsko-geologický pr zkum 

a dle Eurokódu 7: Navrhování geotechnických konstrukcí ( SN EN 1997-1) stanovit 

koeficient prosedavosti zeminy. Možným ešením opat ení stavby je vytvo ení stabilní 

základové spáry a to tak, že provedeme její dodate né zhutn ní. Odebereme ur enou 

hloubku zeminy (cca 0,5 m), kterou promícháme s cementem a znovu na míst  zhutníme. 

[21] 
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3.3 Ochranná pásma a limity území 

Skupina strom  rostoucích v blízkosti území je limitována ochranou d evinné vegetace, 

která spo ívá v ochran  p ed poškozováním a ni ením. Ke kácení by bylo nutné povolení 

orgánu ochrany p írody. Protože se zde nenachází žádný památný strom, není zde zákonem 

vyhlášeno žádné ochranné pásmo strom . [24] 

ešená oblast se nachází mimo záplavové území. Spadá do zóny 1 – zóna 

se zanedbatelným nebezpe ím výskytu povodn . Vyjád ení viz p íloha. [22] 

Území je neovlivn né d lní inností. Radonový index je 1 což znamená, že výskyt 

radonu je nízký. [23] 

Obr. 5 Radonový index [23] 

ešeným územím neprochází žádná z inženýrských sítí. V jeho bezprost ední blízkosti 

se ale ada z nich nachází, a proto je t eba dodržet ochranná pásma stanovená jednotlivými 

správci sítí a SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení.  

Vodovody a kanalizace provozuje spole nost OVAK a.s. a jejich ochranná pásma jsou 

u vodovod  a kanalizace do DN 500 mm 1,5 m a nad DN 500 mm 2, 5 m, a to m eno 

od líce st ny potrubí na každou stranu. Pokud je vodovodní ád nebo kanaliza ní stoka 
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o pr m ru nad 200 mm umíst na v hloubce v tší než 2,5 m zvyšujeme OP o 1m na každou 

stranu. [9] 

Majetkem spole nosti EZ Distribuce, a.s. jsou energetická za ízení podzemních sítí, 

nadzemních sítí a elektrické stanice. OP podzemního vedení elektrické soustavy do 110 kV 

je 1m a nad 110 kV iní 3m a to vždy po obou stranách krajního kabelu. V okolí ešeného 

území se nenachází žádné nadzemní vedení. Nalezneme zde ale zd nou trafostanici 

do 50 kV, u níž je OP 2 m od vn jšího plášt  na všechny strany. [10] 

Plynárenské za ízení ve správ  spole nosti RWE Distribu ní služby, s.r.o. je chrán no 

OP dle energetického zákona. Pro NTL plynovod a p ípojky je OP 1m na ob  strany 

od p dorysu. Hloubka uložení plynovodu se p edpokládá 0,8 – 1,5 m. [10] 

Elektronické komunikace zde spravuje spole nost Telefónica Czech Republic, a.s. Pro 

podzemní kabelové komunika ní vedení je pot eba dodržet OP ve vzdálenosti 1,5 m 

po stranách krajního vedení. [11] 

Dodávku tepla zajiš uje spole nost Dalkia eská republika, a.s. OP teplovodu je 

2,5 m. [10] 

Vyjád ení všech správc  sítí v etn  vyzna ených vedení v situacích jsou p iloženy 

v p ílohách. 

3.4 Vazba na územní plán 

P vodní územní plán vznikl v roce 1994 dle zadání Útvaru hlavního architekta Magistrátu 

m sta Ostravy, který jej zpracoval zastoupený hlavním architektem Ing. arch. Vlastimilem 

Bichlerem. Dokument je vytvo ený v m ítku 1:10 000. Jeho elektronická podoba byla 

aktualizována ke dni 25. 1. 2013.  

3.4.1 Regulativ ešeného území 

Dle územního plánu se ešená oblast nachází v jádrovém území. Toto území je p edevším 

ur eno pro bydlení a ob anskou vybavenost centrálního charakteru. 



 Jeho funk ní využití je:  

1) Vhodné  

• Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému 

administrativa, pen

hotely, za ízení kulturní, 

volný as.  

• Nájemné bytové domy (nad 3.

• P íslušné komunikace p

i nadzemní a vestav

• Zele  ve ejná a obytná. 

2) P ípustné  

• Nájemné domy bez ob

• Nerušící drobná výroba a služby. 

• Benzinová erpadla a servisní služby jako sou

• Nezbytná technická vybavenost. 

3) Výjime n  p ípustné  

• Ob anská vybavenost necentrálního charakteru: za

sportovní, zdravotnická, za

Obr. 6
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Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území

pen žnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytov

ízení kulturní, církevní, spole enská, muzejní, zábavní a za

Nájemné bytové domy (nad 3. NP.) s vestav nou ob anskou vybaveností. 

íslušné komunikace p ší, cyklistické, motorové, parkovišt , hromadné podzemní 

i nadzemní a vestav né parkovací garáže. 

ejná a obytná. 

Nájemné domy bez ob anské vybavenosti, konzuláty, rezidence. 

Nerušící drobná výroba a služby. 

erpadla a servisní služby jako sou ást garáží a parking

Nezbytná technická vybavenost. 

anská vybavenost necentrálního charakteru: za ízení p

sportovní, zdravotnická, za ízení sociální pé e. [25] 

6 Územní plán m stského obvodu Poruba [18] 

Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území: 

soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, 

enská, muzejní, zábavní a za ízení pro 

anskou vybaveností. 

, hromadné podzemní 

anské vybavenosti, konzuláty, rezidence. 

ást garáží a parking . 

ízení p edškolní, školská, 
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4. Návrhy ešení 

Návrhy vychází z tvaru ešeného území, jímž je trojúhelník. Kde v nejdelší stran  kopíruje 

uli ní áru ulice Polská a ve zbylých stranách pak ulici Kubánskou a skupinu vzrostlých 

strom . Tímto je zde snaha o maximální využití ešené plochy. Ulice Kubánská slouží jako 

hlavní vstup do území a plní funkci parkování pro okolní bytovou zástavbu. Sou asný stav 

parkovišt  je 61 parkovacích míst, z nichž 4 jsou vyhrazena pro osoby ZTP. Na ulici 

Polská se nachází autobusová zastávka m stské hromadné dopravy, jejíž p vodní umíst ní 

bylo zachováno ve všech t ech variantách návrhu. 

Obr. 7 Stávající stav 

4.1 Varianta A 

Tato varianta návrhu objektu se snaží co nejdokonaleji p izp sobit tvaru ešené oblasti. 

Proto je její tvar co nejvíce podobný trojúhelníku. Polyfunk ní d m má v 1. NP ob anskou 

vybavenost (OV). Skrz toto trojúhelníkové podlaží je vedena pasáž, která se snaží zachovat 

a co nejmén  narušit trasu pro p ší, která zde vede ve stávajícím stavu. V zadní ásti 

objektu orientované na severovýchod pak vzniká prostor pro umíst ní posezení nap íklad 

ve form  zahrádky pat ící kavárn  nebo možnost umíst ní n kolika lavi ek pro chvíle 
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odpo inku. Obytná ást polyfunk ního bloku je situována na jihovýchod, kde kopíruje 

 rovnob žnou linii s parkovišt m na slepé ulici Kubánská. Tato ást má šest nadzemních 

podlaží a je rozd lena na 3 obytné domy. Od trojúhelníkové ásti je odd lena dilatací 

z d vodu nerovnom rného sedání. Její tvar je obdélníkový se zkosenou jižní stranou. 

P ístup k jednotlivým obytným dom m s byty je ze strany od parkovišt , kde v 1.NP 

se nachází domovní a komunika ní prostory s výtahy a schodišti. Zbylé prostory tohoto 

podlaží jsou ur eny OV. Bytové jednotky se nachází v 2. NP až 6. NP. Stávající parkovišt

na ulici Kubánská je rozší eno o další dvou adé parkování sloužící OV. Z tohoto 

parkovišt  je pak p ístupná podzemní garáž vyhrazena pro rezidenty byt . P íjezdová 

rampa do garáže je zast ešená a procházející v první polovin  své délky 1. NP. 

Je situována v zadní ásti polyfunk ního bloku a to na severovýchodní stranu. Z 1. PP 

se obyvatelé byt  dostanou do vyšších podlaží po schodištích nebo výtahy. Mezi ulicí 

Polská a polyfunk ním domem je široký chodník s adou strom , jejichž funkcí je chránit 

objekt p ed prachem a škodlivými zplodinami z aut a dále omezit hluk silni ní dopravy. 

U této komunikace pro p ší jsou podélná parkovací stání ur ena p edevším pro zásobování 

OV. Celková zastav ná plocha polyfunk ního bloku je 3 487, 68 m2.  

Obr. 8 Návrh zástavby, varianta A 
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4.2 Varianta B 

Objekt v této variant  je ve tvaru písmene L. Jeho koncové ásti jsou zkosené, ímž 

kopírují uli ní áru a zachovávají tvar trojúhelníku. Polyfunk ní d m je stup ovit

len ný. 1. NP zabírající celkovou plochu objektu o rozloze 3 041 m2, slouží OV 

a domovním a komunika ním prostorám bytových ástí dom . Dále se d lí na dva obytné 

celky. První z nich je t ípodlažní, tvo en t emi bytovými domy, kde v 2. NP a 3. NP jsou 

bytové jednotky. Jeho orientace je mírn  na severovýchod a z této strany jsou také 

p ístupové vchody. Druhý celek je p tipodlažní op t sestaven ze t í bytových dom

s obytnou ástí ve 2. NP až 5. NP. A ten je orientován k ulici Kubánská na jihovýchod, 

ze které jsou p ístupné jednotlivé vchody. U této varianty je tém  veškerá parkovací 

plocha pot ebná jak pro OV, tak pro byty umíst na do 1. PP v podzemní hromadné garáži, 

z níž jsou pak objekty p ístupné pomocí výtah  a schodiš . Do garáže je p ístup z ulice 

Kubánská pomocí vnit ní rampy. V úrovni terénu bylo zachováno parkovišt  ve slepé ulici 

Kubánská sloužící okolní obytné zástavb , které bylo rozší eno o n kolik míst p edevším 

z d vod  prostoru pro zásobování OV a obsluhy odpadového hospodá ství. Dále ji mohou 

využívat pracovníci OV pro rychlý p ístup ke svým pracovištím. Tato plocha kopíruje tvar 

objektu v severovýchodní ásti a je možné jí dle pot ebného po tu stání rozší it. V p ední 

ásti polyfunk ního domu se k ulici Polská otevírá prostor pro ve ejnost, který m že plnit 

funkci nejen m stské zelen  ale i možnosti posezení a odpo inku.  

Obr. 9 Návrh zástavby, varianta B 
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4.3 Varianta C 

Tento návrh má polyfunk ní d m ve tvaru písmene V. Tvar kopíruje uli ní áru obou 

p iléhajících ulic, Polská a Kubánská. Jeho celková plocha je 2 000,27 m2, ímž je 

podstatn  menší od p edešlých dvou variant. Což je zp sobeno tím, že tato varianta nemá 

podzemní garáž a veškerá parkovací stání jsou umíst na v úrovni terénu. Stejn  jako 

u varianty A je parkovišt  na ulici Kubánská rozší eno o další dv ady parkování. Dále 

pak parkovací plocha pokra uje v severní ásti ešené oblasti, na kterou se dostaneme 

pr jezdem vzniklým v 1. NP budovy. Zde jsou umíst ny odpadové nádoby nejen pro byty 

ale i pro OV a parkovací prostor pro zásobování. Objekt je celý p tipodlažní. V 1. NP 

se nachází OV a domovní a komunika ní prostory obytných ástí. Zbylá ty i nadzemní 

podlaží jsou rozd lena na 6 obytných dom , které tvo í jednotlivé bytové jednotky. Vstupy 

do obytných prostor jsou jak ze strany od ulic Polská a Kubánská tak z vnit ního nádvo í, 

kde je volný prostor pro možné umíst ní h išt  nebo m stské zelen . Mezi ulicí Polská 

a polyfunk ním domem je široká komunikace pro p ší s adou n kolika strom , jejichž 

funkcí je omezit hluk silni ní dopravy a chránit objekt p ed prachem a škodlivými 

zplodinami z aut. 

Obr. 10Návrh ešení, varianta C 
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4.4 Vyhodnocení variant  

4.4.1 Varianta A 

Plocha ešeného území je maximáln  využita zástavbou. Obytná ást je orientována 

na výhodné sv tové strany z d vodu oslun ní. Odd lené parkování v podzemní garáži v 1. 

PP pro obyvatele byt  zajiš uje soukromí a bezpe nost. Rampa do garáže neomezuje 

vnit ní prostory v 1. PP.  Snaha o zachování p ší trasy jako u stávajícího stavu. Nevýhodou 

se m že zdát velká hloubka v srdci objektu, kde nebude zajišt n dostatek denního sv tla, 

jelikož je ale tento prostor ur en ob anské vybavenosti, není to zdaleka takovou 

p ekážkou. Jistý problém m že nastat v ostrých úhlech objektu.  

4.4.2 Varianta B 

Zde je zachováno co nejvíce zelen . A to hlavn  díky tomu, že tém  veškeré parkování 

je umíst no v podzemní garáži v 1. PP. To ale znevýhod uje rezidenty, protože je tím 

garáž p ístupná široké ve ejnosti a oni ztrácí soukromí a bezpe nost. Navíc podzemní 

garáž bude zabírat velkou plochu, což iní návrh velmi nákladný. St edový blok 

s obytnými ástmi je situován k nevýhodným sv tovým stranám a to zp sobuje 

nedostate n  oslun ní byt . Problémem m žou op t být ostré úhly objektu.  

4.4.3 Varianta C 

Vstupy do jednotlivých obytných ástí jsou oboustranné. Tím je zajišt n dobrý p ístup jak 

z ulice Polská, tak z parkovišt . ada strom  podél ulice Polská omezuje hluk silni ní 

dopravy a chrání objekt p ed prachem a škodlivými zplodinami. Na úkor menší zastav né 

plochy nabízí velký prostor pro parkování. Díky nevyužití podzemí pro garáž je tato 

varianta ekonomicky nejvýhodn jší. Na druhou stranu ale narušuje okolní zele  velkou 

asfaltovou plochou, která nep ízniv  p sobí i v horkých letních dnech a naopak v zim

je nutné ji udržovat.  

Pro své další zpracování a podrobný návrh jsem si vybrala variantu A, která m

zaujala nejen svým neobvyklým tvarem, díky n muž se zna n  odliší od okolní zástavby 

minulého století, ale také proto že ze všech t í variant nejvíce spl uje požadavky jak pro 

bydlení, tak pro parkování.  



29 

5. Souhrnná zpráva k návrhu  

Návrh zástavby je v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním ádu, vyhláškou . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou . 268/2009  Sb., o technických 

požadavcích na stavby a platnými eskými technickými normami SN. 

5.1 Vztah návrhu k širšímu urbánnímu okolí 

ešené území je ohrani eno ulicemi Polská a Kubánská, což zajiš uje velmi dobrou 

dopravní dostupnost a to nejen automobily, ale také m stskou hromadnou dopravou, která 

je zastoupena autobusovou zastávkou na ulici Polská. Samotná stavba polyfunk ního bloku 

se nachází na parcele . 898/20. Komunikace pro p ší u ulice Polská a stávající parkovací 

plocha na ulici Kubánská áste n  zasahují do sousední parcely . 898/1, která v úzkém 

pásu lemuje parcelu . 898/20 na jihozápadní a jihovýchodní stran . Zbylá ást stávajícího 

parkovišt  zaujímá parcelu . 901. 

I p es sv j atypický tvar se navržený polyfunk ní d m snaží za lenit do okolní 

zástavby a nenarušit tak p íliš souhru již stávajících obytných dom . Obytný blok s 6. NP 

je proto ve srovnatelné výšce jako prot jší bytové domy, které mají rovn ž 6. NP. 

Severovýchodním sm rem na konci slepé ulice Kubánská se pak nachází dva výškové 

bytové domy s 12. NP. Bylo by možné, zde namítnou, pro  obytná ást navrženého 

polyfunk ního bloku není až do výšky t chto dvou budov, když v m stských prostorách je 

p evážn  up ednost ována zástavba výšková z d vod  velkého po tu obyvatel v závislosti 

na co nejmenší zastav nou plochu. I tato možnost byla zvážena, ale jejím hlavním úskalím 

se naskýtá nedostatek parkovacích míst pro rezidenty byt  v navržené podzemní garáži, 

jejíž rozší ení by celkovou stavbu inilo mnohem ekonomicky nákladn jší. 

Dle územního plánu m sta Ostravy se ešená oblast nachází v jádrovém území. Toto 

území je p edevším ur eno pro bydlení a ob anskou vybavenost centrálního charakteru, 

což navržená zástavba spl uje. 
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5.2 ešení dopravní obsluhy navrženého bloku 

Sou asný stav ešeného území nabízí parkování na slepé ulici Kubánská, která slouží 

výhradn  jako parkovišt  k p ilehlým stávajícím objekt m. Tato parkovací plocha má 

kapacitu 61 parkovacích stání z toho 4 stání pro osoby ZTP. Z pr zkumu oblasti bylo 

zjišt no, že toto parkovišt  pln  využívá 6 obytných dom . Všechny tyto objekty jsou 

šestipodlažní. Lze p edpokládat, že v každém podlaží se nachází alespo  t i bytové 

jednotky. Celkový odhad pot eby odstavných stání, kterými se rozumí plocha pro 

odstavení vozidla v míst  bydlišt , je pro zmi ovanou zástavbu 108 parkovacích míst. 

Z tohoto poznatku jasn  vyplývá, že dosavadní kapacita parkovišt  jednozna n  nespl uje 

ani minimální požadavky na pot ebnou plochu parkovacích míst. Tímto hendikepem netrpí 

jen tato ešená oblast, ale s problémem nedostatku parkovací plochy se potýká v tšina 

sídliš  na území m sta Ostravy. Je to zp sobeno velkým nár stem obyvatel vlastnící 

automobil a je nutno podotknout i fakt, že spousta rodin je dokonce majiteli dvou 

automobil . 

 Navržený polyfunk ní blok nabízí dva typy parkování a to parkování nadzemní 

a podzemní. Podzemní garáž se nachází v 1. PP a je v p ímé návaznosti na 3 obytné domy. 

Její kapacita je 53 parkovacích míst. Navržená parkovací stání jsou výhradn  ur ena pro 

rezidenty byt . Dle výpo tu podle normy SN 73 6110 Projektování místních komunikací 

je minimální pot eba stání pro obyvatele byt  38 odstavných stání, p i emž je po ítáno 

s 1 stáním na 2 garsonky. Vzniká zde tedy 16 stání navíc, která poslouží nejen obyvatel m 

vlastnící více automobil  ale také rezident m ob anské vybavenosti, jimiž jsou 

zam stnanci kavárny a prodejen, které se nachází v 1. NP. Jelikož tato garáž není ur ena 

široké ve ejnosti, bude u vjezdu opat ena závorou se vstupem povoleným jen rezident m.  

 Parkování pro širokou ve ejnost je navrženo v úrovni terénu a to p ímým napojením 

na stávající parkovišt  na ulici Kubánská. Stávající parkovišt , které má obousm rný jízdní 

pás široký 6m je tedy rozší eno o další dvou adé kolmé parkování se stejnou ší kou 

jízdního pásu. Velikost parkovacích stání je navržena dle SN 73 6056 Odstavné 

a parkovací plochy silni ních vozidel. Pro spojení je nutné stávající parkovišt  upravit tak 

aby vyhovovalo podmínkám pro nový návrh. Stávající kapacita 61 odstavných stání bude 

zachována v etn ty  stání pro ZTP z nichž dv  budou p esunuta a nov  vyzna ena. Po et 

nov  navržených parkovacích míst ur ených pro návšt vníky ob anské vybavenosti je 60 
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parkovacích stání (dle SN 73 6110 Projektování místních komunikací) z nichž jsou t i 

stání vyhrazena osobám ZTP a 1 stání pro osoby doprovázející dít  v ko árku. Ší ka t chto 

stání je 3,5 m. Od t chto vyhrazených stání je zajišt n p ímý bezbariérový p ístup na 

komunikaci pro chodce. Celková kapacita tohoto nov  navrženého parkovišt , které 

umož uje obousm rný provoz, iní 118 parkovacích míst. Protože nov  navržená 

parkovací stání jsou ur ena pro návšt vníky obchod  a kavárny, kde se p edpokládá jejich 

využití v dob  otevírací doby t chto prostor, je možné, aby mimo tuto dobu mohly 

parkovací stání využívat i obyvatelé stávajících bytových dom . Pro zajišt ní souhry t chto 

dvou provoz , budou u parkovacích stání umíst ny parkovací automaty s asovým 

omezením. [12] 

  Další parkovací stání se nachází na ulici Polská mezi pr b žným jízdním pruhem 

a p ší komunikací ve vytvo eném parkovacím zálivu, celkem 9 parkovacích míst. T mito 

parkovacími místy je dopln n pot ebný navržený po et stání a zbylých šest stání je 

p ednostn  ur eno pro parkování zásobování ob anské vybavenosti. Velikost t chto stání 

je navržena pro lehká užitková vozidla se zajížd ním na parkovací stání couváním dle 

SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silni ních vozidel. Navržená parkovišt  budou 

pomocí spádu odvodn na deš ovými vpus mi do podzemní nádrže na deš ovou vodu. 

Výpo et celkové pot eby parkovacích stání je sou ástí p íloh. 

Umíst ní autobusové zastávky u ulice Polská bude zachováno. Jedinou zm nou bude 

vytvo ení autobusového zálivu širokého 2,5 m. 

5.3 Popis ešení zajišt ní bezbariérového užívání stavby 

Polyfunk ní blok je navržen jako bezbariérový a je v souladu s vyhláškou . 389/2006 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání staveb.  

Vstupy do všech prostor  jsou v úrovni p ší komunikace, která nebude mít p evýšení 

v tší než 20mm. Povrchy pochozích ploch budou s protiskluzovou úpravou. Chodníky 

budou opat eny vodícími liniemi a v míst  p echod  signálními a varovnými pásy. Vstupní 

dve e do všech prostor  polyfunk ního domu jsou bez prah  s ší kou hlavního k ídla 

dvouk ídlých dve í 900 mm. Vstup do kavárny má zádve í, kde je umožn n manévrovací 
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prostor pro vozík o pr m ru 1 500 mm. Dále má kavárna samostatnou bezbariérovou 

záchodovou kabinu p ístupnou ze spole né chodby k sociálnímu zázemí ur ené pro 

návšt vníky. Chodba je široká 1 600 mm. Záchodová kabina má rozm ry 1 800 x 2 150 

mm a dve e ší ky 800 mm. Je vybavena záchodovou mísou s madly po obou stranách, kde 

na stran  p ístupu je umíst no madlo sklopné p esahující mísu o 100 mm a na druhé stran

pak madlo pevné s p esahem 200 mm. Dále je zde umyvadlo s pákovou vodovodní baterií 

umož ující podjezd osoby na vozíku. Po obou stranách umyvadla jsou umíst ná madla, 

z nichž jedno je svislé. Nad umyvadlem je umíst no zrcadlo ve výšce 900 mm. Bytové 

domy neobsahují byty pro osoby ZTP, ale jsou natolik dispozi n  prostorné, že je možné je 

dle požadavk  pro tyto osoby p izp sobit. [4] 

5.4 ešení inženýrské obsluhy navrženého bloku 

Polyfunk ní d m bude napojen na inženýrské sít  procházející ulicí Kubánská. Jedná se o 

vodovodní a kanaliza ní sí  ve správ  OVAK a.s., plynovodní sí  ve správ  RWE 

Distribu ní služby, s.r.o., elektrickou sí  zajiš uje EZ Distribuce, a.s., dodávku tepla pak 

spole nost Dalkia eská republika, a.s. a telekomunika ní sí  Telefónica Czech Republic, 

a.s. Napojení objektu na jednotlivé sít  bude pomocí p ípojek dle vyjád ení správc  sítí a 

budou respektovány veškeré související požadavky. Dimenze velikosti jednotlivých 

p ípojek byla navržena dle p edb žného odhadu.  

 Vodovodní p ípojka je napojena kolmo na vodovodní ád z litiny o jmenovité 

sv tlosti potrubí DN 400 a je vedena až k vodom ru, který se nachází v technické místnosti 

budovy. Délka p ípojky je 14,8 m a bude navržena z PVC DN 200. 

 Odpadní vody jsou z objektu odvád ny odd len . Splašková odpadní voda je p es 

p ípojku DN 300 z PVC dlouhou 56,46 m odvedena do jednotné kanaliza ní sít

o velikosti DN 500 z betonu. V míst  odbo ení p ípojky je z ízena revizní šachta. Jelikož 

se objekt nachází na sprašovém podloží, není možné deš ovou vodu vsakovat do zeminy. 

Proto je deš ová voda ze st ech objektu odvedena p es svodné potrubí do podzemní nádrže 

na deš ovou vodu GRAF Columbus XL, která je umíst na pod parkovišt m. Do této 

nádrže o objemu 10 000 l je pomocí spádu a sb rných kanálk  odvedena deš ová voda 

z parkovišt . Deš ová voda z nádrže je pak p es p ípojku z PVC DN 100 délky 26,5 m 
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vedena kolmo pod ulicí Polská a napojena na deš ovou kanalizaci DN 300 z betonu. Avšak 

ekonomicky velmi výhodné je deš ovou vodu z této nádrže použít nap íklad ke 

splachování toalet nebo pro požární ú ely. [26] 

Plynovodní p ípojka je navržena DN 80 z oceli. Je dlouhá 59,64 m a napojuje 

se na nízkotlakou plynovodní sí  DN 200 z oceli. 

Dodávka elekt iny je zajišt na p es podzemní p ípojku AYKY 3x120+75 o délce 

65,03 m a je napojena na elektrické podzemní vedení nízkého nap tí. 

P es sd lovací optický kabel z HDPE trubky je napojena p ípojka sd lovacích 

komunikací k objektu dlouhá 81,12 m. 

Zásobování teplem a TUV je zajišt no pomocí dvoutrubkové teplovodní p ípojky 

2xDN80 z PVC dlouhá 116,92 m, která se napojuje na teplovod 2xDN200. 

5.5 ešení zelen

V míst ešeného území se nachází m stská zele , v podob  zatravn né plochy. I když 

zástavba svou velkou rozlohou zaujímá v tšinu této plochu, je zde snaha o její áste né 

zachování v podob  ploché zelené st echy s vegetací nad ásti budovy s ob anskou 

vybaveností. Okolní skupina strom  bude zachována a výstavbou nebude nijak narušená. 

Uli ní áru u ulice Polská bude kopírovat nová výsadba osmi strom , které budou plnit 

hlavn  funkci ochrannou proti hluku, prachu a škodlivým zplodinám z dopravních 

prost edk . Další ada sedmi nových strom  bude kopírovat severní ást polyfunk ního 

bloku. Taktéž plocha parkovišt  bude ve st edové ásti dopln na p ti stromy. U špice 

objektu v severozápadní ásti je vytvo en prostor pro výsadbu okrasných nízkých d evin 

a rostlin. 
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5.6 Popis a charakteristika stavby 

Navržený polyfunk ní blok je rozd len 20mm širokou dilata ní spárou na dva dilata ní 

celky. Je to z d vodu nerovnom rného sedání jednotlivých ástí bloku p i jejich odlišných 

výškách. 

 První dilata ní celek trojúhelníkového tvaru kopírující svou nejdelší stranou uli ní 

áru ulice Polská má jedno nadzemní podlaží a nachází se zde ob anská vybavenost. 

V míst  ostrého úhlu trojúhelníku je vytvo eno venkovní nadst ešení, které je ve špici 

podep eno sloupem nepravidelného geometrického tvaru. OV je zde dále rozd lena na dv

ásti pasáží, která je kolmá na ulici Polská v p ímé návaznosti na p echod pro chodce p es 

tuto ulici. Pasáž je široká 4,5 m a na jejím druhém konci na severní stran  objektu je 

rozší ena. Z této pasáže je vstup do p ti prodejen. ást OV odd lena pasáží na západní 

stran  má sv tlou výšku vnit ních prostor  4 800 mm. Nachází se zde dva prodejní 

prostory, které mají sv j sklad a sociální zázemí pro zam stnance. A dále kavárna 

s hlavním vstupem od ulice Polská a vedlejším vstupem p es p ilehlou terasu v severní 

ásti objektu. Provozními ástmi kavárny jsou kuchyn  s p íru ním skladem, odd lené 

šatny žen a muž  pro personál, sklad potravin a zásob, sklad pro umíst ní odpad , obal

a lahví a místnost pro p íjem zboží dostupná pro zásobování z ulice Polská. Všechny 

hygienické prostory v OV polyfunk ního domu jsou v souladu s SN 73 4108 šatny 

umývárny a záchody. Na východ od pasáže jsou další ty i prodejní prostory se sklady 

a sociálním zázemím pro zam stnance. Tato ást má sv tlou výšku místností oproti 

p edešlé ásti sníženou na 3 400 mm. v pasáži je sv tlá výška pr chodu 4 800 mm. Mezi 

jednotlivými ástmi OV tak vzniká v míst  pasáže p evýšení, které je využito k umíst ní 

okenních výplní, díky kterým je zajišt no denní sv tlo v tomto pr chodu. Vstupy do 

jednotlivých prodejen jsou bu , z pasáže nebo z ulice Polská, p es tyto vstupy je také 

zajiš ováno zásobování.  

 Druhý dilata ní celek kopírující uli ní áru ulice Kubánská je ur en pro bydlení 

a má 1. PP a 6.NP. Tento blok je rozd len na t i obytné domy se samostatnými vstupy 

p ístupnými z p ší komunikace. V 1. PP se nachází parkovací stání pro rezidenty, navrženo 

dle SN 73 6058 Jednotlivé, adové a hromadné garáže. Z garáže je p ístup 

do jednotlivých obytných dom . Každý obytný d m zde má komunika ní chodbu 

se schodišt m a výtahem, dále pak domovní prostory, jimiž jsou úklidová místnost, sklad 
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pro údržbu domu a sklepní kóje pro každou bytovou jednotku. Tyto domovní prostory jsou 

v trány pomocí sklepních sv tlík .  

1. NP je v úrovni terénu a každý obytný d m je zde p ístupný p es hlavní vstupní 

dve e dopln né schránkami. Každý bytový d m má v tomto podlaží komunika ního 

chodbu s výtahem a schodišt m a místnost pro uskladn ní jízdních kol a ko árk . Mezi 

t mito jednotlivým prostory bytových dom  jsou umíst ny prodejní plochy OV. Každá 

prodejna má své sociální zázemí a místnost pro uskladn ní zboží. Vstupy do t chto prostor 

jsou z ulice Kubánská, p es které jsou rovn ž prodejny zásobovány. V jižní ásti toho 

podlaží vzniká venkovní nadst ešený pr chod. Sv tlá výška t chto prostor  v 1. NP je 

3 750 mm.  

V 2. NP – 6. NP se nacházejí jednotlivé bytové jednotky p ístupné z komunika ní 

chodby se schodišt m a výtahem. Sv tlá výška všech t chto podlaží je 2 750 mm. Každý 

bytový d m má celkem 15 bytových jednotek, z ehož vyplývá, že na každém podlaží 

se nachází 3 byty a to kategorie 3+1, 2+1 a 1+kk. Obytné místností byt  jsou orientovány 

z jedné strany na severozápad a z druhé na jihovýchod. Výjimku tvo í byty umíst né 

v pr elí obytného bloku, kde u severovýchodního pr elí mají na tuto sv tovou stranu 

situovanou koupelnu a komoru. Naopak na opa ném pr elí, které je na jihozápad, mají 

byty umíst ny obytné místnosti. U t chto krajních byt  je na tuto sv tovou stranu p ístup 

z obývacího pokoje na zasklenou lodžii. V 2.NP mají byty p ístup na terasy, které 

se nachází na st eše 1. NP nad OV. Z druhé strany jsou pak byty dopln ny o p edsazené 

konstrukce balkón . V 3. – 6. NP mají bytové jednotky namísto terasy balkón. Dispozice 

bytu je ve všech podlažích stejná. [2] 

Na parkovišti na ulici Kubánská budou pro obytnou ást umíst ny 3 kontejnery pro 

odpad o objemu 1100 litr  a další 4 ur eny pro OV. Odvoz odpadu zajiš uje spole nost 

OZO Ostrava s.r.o. [27] 

Polyfunk ní d m spl uje požární p edpisy a všechny jeho pot ebné náležitosti dle 

vyhlášky . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požáru bezpe nosti a výkonu státního 

požárního dozoru a zákon . 133/1985 Sb., o požární ochran .  
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5.6.1 P ehled velikostí bytových jednotek a komer ních prostor

byt 1+kk    44,30 m2 

byt 2+1   66,07 m2 

byt 3+1   91,98 m2 

byt 3+1   83,70 m2 

Kavárna   131,92 m2 (prostor pro hosty) 

Prodejní prostory obchod  107,29 m2, 169,61 m2, 192,47 m2, 167,84 m2, 200,37 m2,  

    293,07 m2, 31,29 m2, 131,18 m2, 135, 53 m2 

5.7 Stavebn  technické ešení 

5.7.1 Zemní práce 

P ed zahájením zemních prací je nutné provést inženýrsko - geologický pr zkum území. 

Nachází se zde sprašová zemina, která je pro základy podmín n  použitelná. Tento typ 

horniny je nezpevn ný sediment, pórovitý, dob e stla itelný a v suchém stavu velmi 

stabilní. Problém ale nastává, jakmile zemina p ijde do kontaktu s velkým množstvím 

vody, což zp sobí sedání zeminy a dále by mohlo dojít k porušení stavby. Následn  bude 

sejmuta ornice, která bude odvezena na skládku a p i kone ných úpravách terénu znovu 

použita. Pak bude vyhlouben výkop do hloubky úrovn  základové spáry, který se zajistí 

záporovým pažením proti sesuv m okolní zeminy. Bude zvoleno vhodné opat ení proti 

sedání sprašové zeminy nap íklad injektáží nebo promísení zeminy s cementem a její 

následné zhutn ní. 

5.7.2 Základové konstrukce 

Základové konstrukce tvo í železobetonové pásy široké 650 mm u vn jších nosných 

konstrukcí a 500 mm u vnit ních nosných konstrukcí pevnostní t ídy C25/30. A dále pak 

základové patky sloup  o rozm rech 500 x 500 mm a 650 x 650 mm pevnostní t ídy 

C25/30. Výška základ  je 900 mm. Základy budou betonovány do p edem p ipravených 

bedn ní. 

5.7.3 Svislé konstrukce 

Hlavní nosnou ástí objektu je monolitický sloupový skelet z litého železobetonu 

a obvodové st ny tlouš ky 450 mm rovn ž z litého monolitického ŽB. D vodem volby 
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tohoto stavebního materiálu je nejen jeho variabilita a transparentnost pro r zné p dorysné 

tvary, ale také ekonomická výhodnost. Vnit ní nosné sloupy, které se nachází v garáži 

a v 1NP mají rozm ry 300 x 300 mm a jsou rozmíst ny v osových rozp tích 7 800 mm, 

8 000 mm, 6 300mm a 4 000 mm. Vnit ní nosné st ny mají tlouš ku 300 mm. U obytného 

bloku je ŽB skelet dopln n podélným st novým systémem, který je tvo en tvárnicemi 

Ytong z autoklávového pórobetonu P2-400 tlouš ky 300 mm.   

Nenosné konstrukce jsou z Ytongových tvárnic z autoklávového pórobetonu P2-

500 a mají tlouš ku 100mm a 150mm. 

5.7.4 Vodorovné konstrukce  

Vodorovné konstrukce p edstavují stropní desky, které jsou rovn ž z litého monolitického 

ŽB a ve spojení se svislými konstrukcemi vytvá í dokonale tuhý celek. Tlouš ka strop  je 

250 mm a pevnostní t ída betonu C25/30.  

5.7.5 Schodišt  a výtahy 

Obytná ást polyfunk ního domu má t i stejné schodiš ové sekce v jednotlivých bytových 

blocích. Schodišt  procházejí všemi podlažími od 1. PP až po 6. NP a jsou ŽB monolitická. 

Ší ka schodiš ového ramene je 1 200 mm. V 1. PP jsou schodišt  tvaru L o konstruk ní 

výšce 3 000 mm a sklonem 34°. Celkový po et stup  je 18, jejich výška 167 mm 

a hloubka 250 mm. V 1. NP jsou schodišt  t íramenná se dv ma mezipodestami na k. v. 

4 000 mm se sklonem 31°. Výška stup  je 160 mm a ší ka 267 mm a jejich po et 

v jednotlivých schodištích je celkem 25. Ve zbylých podlažích je k. v. 3 000 mm 

se schodišti dvouramennými s jednou mezipodestou a po tem stup  18 s výškou 167 mm 

a hloubkou 267 mm každého stupn . Skon t chto schodiš  je 31°. Všechna schodišt  jsou 

vetknutá do nosných konstrukcí a opat ena madly ve výšce 900 mm. Povrch 

schodiš ových stup  má protiskluzovou úpravu.  

  Vnit ní prostor schodiš  je vypln n zd nými výtahovými šachtami hloubky 2 400 

mm a ší ky 1 300 mm. Kabiny mají rozm ry 1100 x 1 500 mm a ší ku dve í 900 mm. 

Výtahy jsou hydraulické. Ve všech podlažích je komunika ní prostor p ed výtahem široký 

2 300 mm. 
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5.7.6 Rampa 

Rampa do podzemní garáže v 1. PP je p ímá se sklonem 11,42 % a délkou 26,3 m. Rampa 

je dvoupruhová a její celková ší ka je 6 200 mm. Po okrajích se nachází postranní d lící 

pásy široké 250 mm a mezi jízdními pruhy je vyvýšený st ední d lící pás široký 300 mm. 

Tyto ochranné pásy jsou vysoké 180 mm. Pruh pro p ší je rovn ž v této výšce se stejným 

sklonem jako rampa a má ší ku 1 350 mm. [7] 

5.7.7 St ešní konstrukce 

St ešní konstrukce obytného bloku je plochá jednopláš ová nepochozí st echa 

s odv trávacími kanálky umíst nými v atice. St echa ob anské vybavenosti je rozd lena 

na dv ásti a to v míst , kde je blok OV odd len pasáží. Vzniká zde p evýšení 

jednotlivých st ešních konstrukcí o 1 900 mm. Ta ást st echy, která se nachází blíže 

obytnému bloku, je plochá zelená jednopláš ová pochozí st echa. Její provozní vrstva je 

tvo ena vrstvou nízké vegetace. Zbylá ást st ešní konstrukce je op t plochá jednopláš ová 

nepochozí st echa s odv trávacími kanálky. U všech t chto plochých st ech bude 

provedena tepeln  izola ní a parot sná vrstva. Díky dostate ným spád m bude zajišt no 

odvedení deš ové vody do vnit ních svod  pro deš ovou vodu.  

5.7.8 Okenní a dve ní výpln

Prostory ob anské vybavenosti mají typizované velkoformátové sklen né výkladce. 

A rovn ž i dvouk ídlé sklen né dve e. V Obytném bloku se pak nachází okna plastová 

s p tikomorovým profilem a parapetem ve výšce 900 mm. Balkónové dvouk ídlé dve e 

jsou rovn ž plastová a jejich rozm ry jsou 2 000 x 2 100 mm. Vstupní dve e do obytných 

budov jsou široká 1 000 mm a do jednotlivých bytových jednotek mají dve ní výpln  ší ku 

900 mm. 

 Podzemní podlaží je celé pod úrovní terénu. V trání ve sklepních prostorách 

obytného bloku a v podzemní garáži je proto zajišt no pomocí sklolaminátových 

anglických dvork  o rozm rech 1000 x 650 x 430 mm. Tyto sv tlíky jsou opat eny 

lisovanými rošty v etn  odvod ovacího za ízení. Okenní výpln  u t chto sv tlík  mají 

rozm ry 900 x 500 mm s parapetní deskou ve výšce 2 000 mm. Odv trávání je navrženo 

jako nucené podtlakové. [7]   
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5.7.9 Úprava povrch

Objekt bude zateplen a následn  opat en vn jší paropropustnou a vodoodpudivou omítkou. 

Vnit ní st ny pokryje vápenno-sádrová omítka a v hygienických prostorách pak keramické 

obklady. Podlahy v prodejních prostorách ob anské vybavenosti tvo í xylolitová dlažba. 

V celém polyfunk ním dom  budou v hygienických prostorech keramické dlaždice.  
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6. Ekonomické vyhodnocení návrhu 

SO 01- Novostavba polyfunk ního bloku 

Polyfunk ní blok je navržen jako áste n  podsklepený sedmipodlažní s plochou st echou. 

Cena se odvíjí od obestav ného prostoru, který se vypo ítá jako sou et díl ích 

obestav ných prostor : základ , spodní stavby, vrchní stavby a st echy dle SN 73 4055 

výpo et obestav ného prostoru pozemních stavebních objekt . Objekt je rozd len na dv

ásti, a to na ást obytnou, ke které pat í podzemní garáž a ást komer ní, která slouží 

ob anské vybavenosti. Cena za m3 se odvíjí od druhu použitého materiálu pro svislý nosný 

systém. Tím je železobetonový monolitický skelet z litého betonu, který je v obytné ásti 

dopln n o st nový systém z tvárnic YTONG. 

SO 02- Zpevn né plochy 

Pro stavební objekt je navrženo nové parkovišt  a p ší komunikace, která bude vytvo ena 

ze zámkové dlažby se sníženým obrubníkem. 

SO 03 - S09 - p ípojky inženýrských sítí 

Dopl kové náklady jsou spojeny s výsadbou zelen  a zatravn ním. Dále jsou to náklady na 

kontejnery na odpadky, parkové osv tlení, podzemní nádrž na deš ovou vodu a sklepní 

sv tlíky v podob  anglických dvork . 

I. Pozemek    8 084 500,- 

II. Stavební ást    156 891 000,- 

III. Dopl kové náklady   399 000,- 

IV. Projektové a pr zkumné práce 11 577 000,- 

V. Náklady na umíst ní stavby  5 458 000,- 

VI. Rezerva    8 269 000,- 

Celková cena za objekt:  190 678 500,- K  bez DPH 

Propo et na realizaci stavby je sou ástí p íloh. [28], [29] 
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7. Záv r 

Výsledkem mé bakalá ské práce je vyhodnocení t í variant zastav ní ešeného území 

polyfunk ním m stským blokem s p ízemím vyhrazeným ob anské vybavenosti v Ostrav

Porub  u k ížení ulic Polská a Kubánská. P ed zpracováním návrhu jsem provedla 

pr zkum dnešního stavu lokality a jejího urbánního okolí s vyhodnocením limit  v etn

jejich budoucích využití. Byla vybrána varianta zástavby, která nejlépe odpovídala 

požadavku souvisejícím se statickou dopravou, proslun ním vnit ních prostor  v etn

nárok  na orientaci obytných místností k výhodným sv tovým stranám, dále pak zachování 

zelen  a koordinace p ších komunikací. Výsledný návrh je v souladu s územním plánem a 

je ešen jako bezbariérový.  

Polyfunk ní blok je rozd len na ást obytnou a komer ní. Obytná ást má 6. NP 

a je rozd lena na t i bytové domy. Každý bytový d m má celkem 15 byt , z nichž p t je 

velikostní kategorie 1+kk, p t kategorie 2+1 a zbylých p t byt  je kategorie 3+1. Celkový 

po et byt  v obytné ásti bloku je 45. Velikostní kategorie bytových jednotek jsou 

v rovnováze a nabízí tak bydlení nejen pro rodiny s d tmi, mladé i stárnoucí páry, ale také 

pro samostatné jedince. Komer ní ást pak v sob  zahrnuje kavárnu a dev t volných 

prostor  k pronájmu ur ených pro obchod, díky které se vytvo í nová pracovní místa pro 

nezam stnané obyvatele Ostravy. Na druhou stranu poslouží jako ob anská vybavenost 

se službami nejen pro obyvatele polyfunk ního domu, ale také pro široké okolí.  

V záv ru práce je stanoven propo et náklad  na realizaci výsledného návrhu. 
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P íloha . 1 

Fotodokumentace



Severní pohled na skupinu vzrostlých strom

Jihozápadní pohled na autobusovou zastávku u ulice Polská 



Jižní pohled na parkovišt  na ulici Kubánská 

Východní pohled na okolní zástavbu obytných výškových dom



P íloha . 2 

Výpo et parkovacích stání



Výpo et parkovacích stání 

Dle SN 73 6110- Projektování místních komunikací 

N= Oo * ka + Po * ka * kp, 

kde: 

N   …  celkový po et stání pro posuzované území

Oo  …  po et odstavných stání

ka   …  sou initel vlivu stupn  automobilizace pro posuzované území

Po   …  po et parkovacích stání

kp   …  sou initel redukce po tu stání pro dané území (neuplat uje se u bytových staveb) 

Výpo et parkovacích stání pro bytovou ást 

N= Oo * ka 

Na každou bytovou jednotku o jedné obytné místnosti p ipadá 0,5 parkovacího stání 

Na bytovou jednotku do 100 m2 p ipadají 1 parkovací stání  

Dle Magistrátu m sta Ostravy je pro rok 2011 stupe  automobilizace 2,65. Pomocí 

interpolace se ur í sou initel automobilizace ka= 0,968. 

N= (15*0,5 + 30*1)* 0,968= 36,3  

=> návrh 37 parkovacích stání 



Podzemní garáž je navržena pro 53 parkovacích stání. Vzniká zde tedy 16 stání navíc, 

která poslouží nejen obyvatel m vlastnící více automobil  ale také rezident m ob anské 

vybavenosti, jimiž jsou zam stnanci kavárny a prodejen, které se nachází v 1. NP. 

Výpo et parkovacího stání pro komer ní ást 

N = Po * ka * kp 

Komer ní ást objektu je zastoupena kavárnou a devíti pronajímatelnými prostory 

ur enými pro obchod. Na každých 50 m2 plochy ur ené pro obchod p ipadá jedno 

parkovací stání. Celková prodejní plocha všech obchod  je 1428,6 m2. Na každých 6 m2 

kavárny p ipadá jedno parkovací stání. Celková plocha pro hosty v etn  venkovní terasy je 

172,896 m2. 

Dle Magistrátu m sta Ostravy je pro rok 2011 stupe  automobilizace 2,65, pomocí 

interpolace se ur í sou initel automobilizace ka= 0,968. 

Sou initel redukce dostupnosti stání kp, se odvíjí od dostupnosti a charakteru území. Území 

je charakterizováno velikostí obce nad 50 000 obyvatel, a protože se v docházkové 

vzdálenosti do 500 m nachází jen jedna autobusová zastávka m stské hromadné dopravy, 

byla stanovena dostupnost dopravy jako velmi nízká a tudíž sou initel redukce dostupnosti 

stání kp = 1. 

N= (28,572+28,816)* 0,968*1= 55,552 

 => návrh 56 parkovacích stání + 3 bezbariérové stání + 1 stání pro osoby 

doprovázející dít  v ko árku

Parkovišt  má celkovou kapacitu 66 parkovacích stání, z nichž 6 bude p ednostn

vyhrazeno pro zásobování ob anské vybavenosti. 



P íloha . 3 

Propo et náklad





P íloha . 4 

Vyjád ení o nebezpe í povodn





P íloha . 5 

Výpo et velikosti nádrže na deš ovou vodu 





P íloha . 6 

Vyjád ení správc  sítí 

EZ Distribuce, a.s. 

OVAK a.s. 

Dalkia eská republia, a.s. 

RWE Distribu ní služby, s.r.o. 

Telefónica Czech Republic, a.s. 










































