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Anotace bakalářské práce 

 

Bakalářská práce je zpracována na téma rekonstrukce objektu bývalého úřadu MČ 

Kunratice s návrhem jeho nového využití.   

Rekonstrukce objektu spočívá ve stavebních úpravách stávající stavby a současným 

provedením nástavby a přístavby. Dále je předmětem bakalářské práce navržení úpravy 

technické a dopravní infrastruktury. Součástí studie je návrh veřejného prostranství se 

zelení a mobiliářem. Práce je vyhotovena ve dvou variantách, které řeší různé návrhy 

využití objektu, z nichž je vybrána jedna, která je podrobně zpracována, a to včetně 

vyhodnocení předpokládaných finančních nákladů.  
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Abstract 

      Thesis  is wrote with topic recontruction previous municipal office Kunratice with 

proposal of new use the building. 

Recontruction is construction adjustments existing building with new 

superstructure. Also there are adjustments of technical and traffic infrastructure. Part of 

study is proposal of public area with green and furniture. The bachelor´s work is made in 

two variants for different use the building, which one of this variat is made in detail 

including evalution of the financial costs. 
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Seznam použitého značení 

 

CP   cihla pálená 

DN   dimenze potrubí 

HDPE   vysokohustotní polyetylen 

HMP   hlavní město Praha 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

KPP    koeficient podlažních ploch 

KZ    koeficient zeleně 

MČ   městská část 

NN   nízké napětí, 50 V až 1000 V 

NP   nadzemní podlaží 

PE   polyetylen 

PS   parkovací stání 

PVC    polyvinilchlorid 

Sb.    sbírky, sbírka 

STL   středotlak, 5 kPa do 0,4 Mpa 

SV – C   všeobecně smíšené území s koeficientem C 

SÚ   sídelní útvar 

ÚMČ   úřad městské části 

ÚP   územní plán 

architekt.  architektonické zpracování 

č.   číslo 

č.p.   číslo popisné 

hl.    hlavní 

k.ú.    katastrální území 

m    metry, základní jednotka délky 

mm   milimetry, délková jednotka, 10
−3

 neboli 1 tisícina metru 

m
2
    metr čtvereční, jednotka obsahu 

m
3
    metr krychlový, jednotka objemu 

m.    město 

parc.č.   parcelní číslo 

sv.    svatého 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_jednotka
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ul.    ulice 

vyhl.   vyhláška 

zák.    zákon 

stavební zákon zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 

OTPP   vyhl. č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na   

výstavbu v hlavním městě Praze 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Bakalářská práce“ 
 

12 

 

1. Úvod 

 1.1. Téma bakalářské práce 

Tématem bakalářské práce je návrh rekonstrukce obecního úřadu v lokalitě Praha – 

Kunratice s novým využitím objektu, s tím související provedení nástavby stávajícího 

objektu a přístavby spočívající ve vybudování nového zázemí pro zaměstnance údržby. 

Pozemek parc.č. 118 k. ú. Kunratice, na kterém je objekt č. p. 8 v ul. K Libuši, Praha – 

Kunratice umístěn, se nachází na funkční ploše vymezené územním plánem hl. m. Prahy 

jako všeobecně smíšené s koeficientem míry podlažnosti a zeleně SV – C. Řešené území 

leží uprostřed městské části Praha – Kunratice. Kunratice jsou jak městskou částí, tak 

i katastrálním územím. Rekonstrukce objektu je řešena ve dvou variantách, které se liší 

svým využitím i zásadním rozdílem ve vzhledu objektu.  První z variant navrhuje umístění 

pošty, zázemí pro zaměstnance úřadu, veřejnou galerii a kanceláře městské části. Tato 

varianta byla řešena dle návrhu starostky MČ Kunratice. Druhá varianta obsahuje 

veterinární kliniku, zázemí pro zaměstnance úřadu, kavárnu a prostor pro volnočasové 

aktivity. Vybraná varianta je podrobně zpracována a řeší vhodné podnikatelské aktivity, 

které jsou nejen finančním přínosem pro městskou část, ale i pro lepší komfort obyvatel 

městské části, jelikož navrhovaná podnikatelská činnost se v řešené lokalitě nenachází. 

Návrh dále obsahuje umístění mobiliáře, úpravu veřejných prostor - zeleně a parkovacích 

ploch, úpravu technické a dopravní infrastruktury. 

 

 1.2 Podklady pro zpracování bakalářské práce 

Hlavním podkladem pro zpracování bakalářské práce, ze kterého jsem vycházela, 

byla dochovaná archivní dokumentace stávajícího stavu objektu, která se nacházela 

v archivu ÚMČ. Výkresy, které obsahovala archivní dokumentace, bylo nutné překreslit, a 

to z důvodu velkého formátu a nekvalitního zpracování. Dalšími podklady byly - osobní 

průzkum stavu objektu (exteriér, interiér) s provedením fotodokumentace stávajícího stavu 

budovy a okolí, územní plán hl. m. Prahy – textová i grafická část, snímek katastrální 

mapy řešené lokality a vyjádření vlastníků technické infrastruktury - Pražské vodovody a 

kanalizace, a.s., Pražská Plynárenská Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s., ELTODO-

CITELUM s.r.o. Rovněž jsem se při zpracování této bakalářské práce řídila platnými 

zákony, vyhláškami, normami a stavebními standardy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ctvr%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
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2. Teoretická východiska 

 2.1 Názvosloví 

2.1.1 Rekonstrukce 

Pod pojmem rekonstrukce rozumíme zásahy do majetku, které mají za následek 

změnu jeho účelu používání nebo technických parametrů (charakteristických veličin). Pro 

posuzování rekonstrukce – technického zhodnocení je třeba zkoumat, jak ovlivní kvalitu 

majetku a z jakých příčin je rekonstrukce prováděna. [19].   

2.1.2 Stavba 

Stavbou se dle stavebního zákona rozumí veškerá stavební díla, která vznikají 

stavební  nebo  montážní  technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení,  

použité  stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. [18].   

2.1.3 Stavební objekt  

Prostorově ucelená nebo technicky samostatná účelově určená část stavby. 

Nejběžnější formou stavebního objektu je budova. [18].   

2.1.4 Budova 

Nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. [18].   

2.1.5 Podlaží 

Část budovy vymezená dvěma po sobě následujícími úrovněmi horního povrchu 

nosné části stropních konstrukcí. U nejnižšího podlaží založeného na rostlém terénu je 

spodní vymezující rovinou úroveň podkladu pod podlahou. Rozlišujeme nadzemní a 

podzemní podlaží. [18]. 

Označení podlaží 

1. NP -  první nadzemní podlaží, nebo také přízemí  

2. NP -  druhé nadzemní podlaží, nebo také 1. patro, atd.   

            1. PP  -  první podzemní podlaží = suterén (1 S) 

2. PP  - druhé podzemní podlaží (2 S), atd. 

2.1.6 Hygienická zařízení 

Šatny, umývárny, sprchy a záchody, kabiny pro osobní hygienu. [8]. 



„Bakalářská práce“ 
 

14 

 

2.1.7 Šatna 

Místnost určená k převlékání a přechodnému odkládání oděvů, obuvi a jiných 

předmětů. [8]. 

2.1.8 Mezinárodní symbol přístupnosti 

Označení pro informaci osob postižených tělesně (piktogram) nebo zrakově 

(taktilní označení reliéfní) o budovách a zařízeních, které mohou bez problémů využívat. 

Zařízení určená k užívání tělesně postiženými osobami musí být tímto symbolem 

označena. [8]. 

2.1.9 Schodiště 

Stavební konstrukce určená k překonávání rozdílů výškových úrovní chůzí, 

skládající se ze schodišťových ramen a podest. [9]. 

2.1.10  Schodišťový prostor 

Půdorysně i výškově vymezený a ohraničený komunikační prostor uvnitř 

stavebního objektu, určený k umístění schodiště. [9]. 

2.1.11  Podesta 

Plocha, na níž schodišťové rameno nebo rameno šikmé rampy bezprostředně 

navazuje po překonání určité výškové úrovně. [9]. 

2.1.12  Kancelář 

Stavebně vymezený prostor určený k umístění jednoho nebo více kancelářských 

pracovišť [10]. 

2. 1.13  Odstavné a parkovací plochy 

Plochy, které slouží k odstavování a parkování vozidel. [11]. 

2.1.14   Nástavba 

Dle stavebního zákona (§ 2 odst. 5), je změnou dokončené stavby nástavba, kterou 

se stavba zvyšuje. 

2.1.15   Přístavba 

            Dle stavebního zákona (§ 2 odst. 5), je změnou dokončené stavby přístavba,  kterou 

se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou. 



„Bakalářská práce“ 
 

15 

 

2.1.16   Veřejné prostranství 

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 

zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. [23]. 

2.1.17  Technická infrastruktura 

Technická infrastruktura zahrnuje systémy zásobování vodou a odkanalizování, 

zásobování teplem, plynem, elektrickou energií, systémy telekomunikací, 

radiokomunikací, kolektorů a rovněž systém odpadového hospodářství. Patří sem i vodní 

toky s protipovodňovými opatřeními. [20]. 

2.1.18  Dopravní infrastruktura 

Podle stavebního zákona se dopravní infrastrukturou rozumí pozemky, stavby a s 

nimi související zařízení např. pozemních komunikací, drah, vodních cest a letišť. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Bakalářská práce“ 
 

16 

 

3. Charakteristika městské části 

 3.1. Poloha 

Kunratice se rozprostírají na jihovýchodním okraji hlavního města Prahy. Je to 

klidná lokalita, s převažující zástavbou rodinnými domy. Kunratice jsou městskou čtvrtí a 

zároveň katastrálním územím. Od roku  1990 jsou Kunratice  přejmenovány na Praha-

Kunratice. Rozloha území je cca 810 ha a počet obyvatel  činí cca 8.000. Kunratice jsou 

vyhledávaným výletním a rekreačním místem především pro Kunratický les a rybník 

Šeberák. 

 

Obr. 1  Mapa hlavního města Prahy s vyznačením Kunratic 

 3.2. Historie 

První zmínka o Kunraticích se datuje k roku 1287. Ves s tvrzí se jmenovala 

Chunratitz. Název Kunratice je odvozeno příponou -ice ze jména Kunrát a znamenalo "ves 

lidí Kunrátových". Dne 1. ledna 1968 byla samostatná obec Kunratice připojena k 

hlavnímu městu Praha a zákonem z roku 1990 se Kunratice stávají samosprávnou 

městskou částí Praha - Kunratice. 

 

 

             Obr. 2  Znak městské části 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
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Hlavní dominantou Kunratic je Kunratický zámek, který je nazýván Tvrz 

Kunratice. Jde o rozsáhlou několikrát přestavovanou barokní stavbu založenou na místě 

dřívější tvrze. Hlavní objekt zámku je pro veřejnost uzavřen a slouží jako depozitář. Pravé 

a levé křídlo Tvrze jsou po rekonstrukci. V současné době MČ pronajímá Tvrz různým 

podnikatelským subjektům. Nejznámějšími jsou Restaurace U rytíře Jakuba a Café Charmé 

nabízející posezení na venkovní terase. 

 

Obr. 3  Kunratický zámek s pohledem na levé křídlo tvrze,  

vyfotografovala Lucie Ambrová 

 

Vedle Kunratického zámku, naproti objektu č. p. 8, který je předmětem bakalářské 

práce, stojí barokní kostel sv. Jakuba Většího z poloviny 18. století, který prošel náročnou 

rekonstrukcí. Kostel byl postaven na místě raně gotického malého kostela. Před ním stojí 

památník obětem světové války.  

 

Obr. 4  Kostel svatého Jakuba Většího, vyfotografovala Lucie Ambrová 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunratick%C3%BD_z%C3%A1mek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika
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 3.3 Širší vztahy a vazby na okolí 

Pozemek parc.č. 118 k. ú. Kunratice, řešeného objektu č.p. 8, na jižní hranici 

lemuje komunikace s názvem K Libuši. Příjezdová cesta k objektu přímo navazuje na tuto 

komunikaci, která vede v jednom směru na Městskou část Praha- Libuš a v druhém směru 

na Městskou část Praha-Šeberov. V blízkosti objektu, v docházkové vzdálenosti cca 300 m 

se nachází autobusová zastávka městské hromadné dopravy s názvem Kunratická škola – 

linky č. 114, 165 a 293.  Z této autobusové zastávky je možné se dopravit směrem na Krč, 

zejména na stanici metra trasy C – Kačerov – linkou č. 114.  Druhým směrem je možné se 

autobusy dostat do dalších částí Prahy jako například Opatov – linka č. 165. Linka č. 293 

jede ve směru Krč na stanici metra trasy C – Budějovická a ve směru Opatov na konečnou 

stanici metra trasy C – Háje. Části Kunratic zvané Zelené Údolí a Betáň jsou obsluhovány 

příměstskými linkami č. 332, 335 a 337 jezdícími od metra trasy C -  Budějovická po ulici 

Vídeňská. Doplňkové spojení prakticky všech částí Kunratic, od Zeleného údolí, 

centrálních Kunratic až po sídliště Flora, je od roku 2009 realizováno midibusovou linkou. 

Noční dopravu zajišťuje příměstská linka č. 606 jedoucí až do Jílového u Prahy. K Horním 

Kunraticím přiléhajícím ke Kunratickému lesu jezdí městské autobusy linky č. 177 od 

stanice metra trasy C - Chodov. 

Směr  OPATOV

BUS  114,165,293
KUNRATICE

BUS  114,165,293
Kunratická škola

BUS  114,165,293,I1
Kunratická škola

Kunratická tvrz

Kunratický zámek

Kostel Sv. Jakuba

Úřad MČ 

Pošta

Směr Libuš Směr Šeberov

Směr KRČ

 

Obr. 5  Situace – širší vztahy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bud%C4%9Bjovick%C3%A1_(stanice_metra_v_Praze)
http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/Midibus
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADlov%C3%A9_u_Prahy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chodov_(stanice_metra_v_Praze)
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 3.4 Katastrální území 

Kunratice jsou samostatným katastrálním územím. Pozemek parc.č. 118 k.ú. 

Kunratice, na kterém se nachází řešený objekt č.p. 8 v ul. K Libuši, Praha – Kunratice, 

patří do vlastnictví Hlavního město Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město. 
Svěřená správa nemovitostí jsou ve vlastnictví obce: Městská část Praha-Kunratice, K 

Libuši 7/10, Praha, Kunratice.  

 

Obr. 6  Situace – snímek z katastru nemovitostí s vyznačením řešeného objektu 

 3.5 Územní plán 

Pro celé území hl. m. Prahy v současné době platí Územní plán sídelního útvaru hl. 

m. Prahy, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/5 dne 09. 09. 

1999 a nabyl účinnosti 01. 01. 2000. Podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. v 

platném znění) může mít tento územní plán účinnost do 31. 12. 2015. Od nabytí účinnosti 

byl modifikován celou řadou změn, z nichž nejzávažnější je změna Z1000/00 vydaná 

usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.30/86 ze dne 22. 10. 2009 formou Opatření obecné 

povahy hl. m. Prahy č. 6/2009, které nabylo účinnosti dne 12. 11. 2009.  

 

Pořizovatelem územního plánu, včetně jeho změn a úprav, je odbor územního plánu 

Magistrátu hl. m. Prahy . Zpracovatelem územního plánu je Útvar rozvoje hl. m. Prahy. 

Územní plán má závaznou a směrnou část. Závaznou část územního plánu 

stanovuje vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy. Prvky závazné části územního 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/index.html?divisionId=144
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/index.html?divisionId=144
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/index.html?divisionId=144
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plánu jsou uvedeny v usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/5 ze dne 09. 09. 1999 a 

rovněž jsou uvedeny v usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1774 ze dne 22. 10. 2002 známé jako 

„Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“, v Části I. bodu 

1.1.1. Směrná část územního plánu je uvedena v textu územního plánu a v metodickém 

pokynu Části I. bodu 1.1.1. 

 

  Pro řešené území byla vydána platná územně plánovací dokumentace. Územní plán 

hl. m. Prahy definuje pro řešenou lokalitu návrh využití pro občanskou vybavenost. Je 

určeno k uskutečňování činností, dějů a zařízení poskytující služby obyvatelstvu. Jde 

především o maloobchodní zařízení do 400 m
2
 prodejní plochy, služby zdravotnické, 

vzdělávací, kulturní a sociální péče. 

 

Obvyklé a přípustné využití území je pro zdravotnické, vzdělávací, kulturní areály a 

areály pro sociální péči poskytující služby městského a nadměstského dosahu a 

maloobchodní a stravovací zařízení. 

 

Podmínečně přípustné je bydlení, sport, nezbytné technické zařízení, maloobchodní 

zařízení do 800 m
2 

 prodejní plochy ve vícepodlažním objektu odpovídajícímu charakteru 

území současně se zajištěním parkování v objektu. 

 

Mezi nepřístupné se řadí veškeré činnosti, děje a zařízení, které nadměrně narušují 

prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení 

chovatelských a pěstitelských, které buď jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň 

zátěže pro tuto zónu. [21]. 

 

Záměr na rekonstrukci, nástavbu i přístavbu objektu úřadu v městské části Praha – 

Kunratice je v souladu s územně plánovací dokumentací. Územně plánovací dokumentace 

se záměrem nemění. 

 

Pozemek parc.č. 118 k. ú. Kunratice o celkové výměře 908 m
2
 se dle platného ÚP 

SÚ hl. m. Prahy nachází v území vedeném jako SV – všeobecně smíšené, v regulované 

části s kódem využití území C, kterým je určen KPP  -  0,5 = 454 m
2
, což vyjadřuje podíl 

maximální hrubé podlažní plochy objektů k rozloze vymezené funkční plochy (podlažní 

http://212.67.66.249/obis/tednew/(wm0hahm1lyophc55jdldskaq)/tedusndetail.aspx?id=8416
http://212.67.66.249/obis/tednew/(jlihrg45ncd5cb55gqulsp55)/tedusndetail.aspx?id=29769
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plocha částí využívaných k plnění hlavní funkce objektu) a KZ - 0,45 = 408,6 m
2
, což 

stanovuje minimální podíl započítávaných ploch zeleně k vymezené funkční ploše.  

Současná zastavěná plocha činí 312,7 m
2
  z  908 m

2
 což je 34,4 % z toho doplňkové 

stavby 19,2 m
2
. Plocha zeleně činí 595,3 m

2
 což je 65,5 % (z části zpevněné plochy). 

Navržená hrubá podlažní plocha částí využívaných k plnění hlavní funkce objektu 

činí 430,5 m
2
 z 908 m

2
 což je 47,4 %. Plocha zeleně činí 498,1 m

2
 což je 54,9 % (z části 

zpevněné plochy). Zastavená plocha činí 425,2 m
2
. Navržená stavba je v souladu s ÚP. 

 

Legenda:  

 

Obr. 7  Situace – vymezení funkčních ploch z hlediska územního plánu s vyznačením 

řešeného objektu a legendou 

 

 

Řešený objekt  
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4. Současný stav objektu 

 4.1 Charakteristika objektu 

Řešený objekt č. p. 8 Praha – Kunratice, se nachází v centru městské části Praha – 

Kunratice. Objekt je situován do historického jádra obce.  

 Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní budovu se sedlovou střechou, která je 

situována v jihovýchodním rohu pozemku parc.č. 118 v k.ú. Kunratice. V současné době 

nemá objekt žádné využití. Stav budovy je značně zchátralý, v západní části jsou známky 

zatékání dešťových vod do objektu. Architektonické ztvárnění budovy je nevhodné a 

narušuje okolní prostředí. 

Stávající budova je nepodsklepená, půdorysný tvar objektu přibližně odpovídá tvaru 

písmene L o rozměrech jednotlivých křídel 19 a 31 m. Viz. obr. č. 8. Výška objektu je cca 

6,7 m. Východní obvodová stěna budovy je po celé své délce přilehlá k obvodové stěně 

vedlejšího objektu. Podél severní hranice pozemku je umístěna částečně zdemolovaná 

budova, ve které byla umístěna prádelna, sklad uhlí a dílna. Vedle této budovy je vyzděno 

suché WC v počtu 3 kabin. 

 

Nosnou konstrukci tvoří smíšené obvodové zdivo (kámen, CP) a vnitřní zděné stěny. 

Stropní konstrukce tvoří původní dřevěné trámové stropy se záklopem. Obvodové zdivo 

hlavní budovy je vzhledem ke smíšenému zdivu v různých tloušťkách - 800, 750 a 540 

mm. Obvodové zdivo budovy dílny, skladu uhlí a prádelny je tloušťky 300 mm a objekt 

suchého WC je postaven se stěnami o tloušťkách 100 a 150 mm.  Příčky v objektech jsou 

z cihelného zdiva o tloušťkách 100, 150 a 180 mm. Střecha hlavní budovy je sedlová 

s krytinou z pálených Bobrovek pokládaných dvojitě (šupinová krytina). Budova dílny 

měla sedlovou střechu s krytinou z vlnitého plechu, která už dnes téměř není dochována. 

Suché WC má pultovou střechu taktéž s krytinou z vlnitého plechu.  

 

Snímky stávajícího stavu objektu jsou uvedeny v příloze č. 13.1 – 

Fotodokumentace. Autorem fotografií je Lucie Ambrová. 
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Obr. 8  Rozměry budovy  

 4.2 Účel objektu 

 Budova byla kolaudována jako jednopodlažní rodinný dům rozdělený na 3 

samostatné bytové jednotky o velikosti 2+1, 1+1 a 3+1 se suchým záchodem v severní 

části objektu v počtu 3 kabin. Pravděpodobně 1 kabina na jeden byt. V objektu v severní 

části pozemku byla dále umístěna společná prádelna, sklad uhlí a dílna. V současné době 

nemá objekt žádné využití.  

 

4.3 Konstrukčně stavební řešení – stávající stav 

4.3.1 Základy 

Budova je založena na stávajících betonových základových pasech. Hloubka uložení 

základů je nezámrzná - 80 cm. Součástí této bakalářské práce není posouzení stávajících 

nosných konstrukcí.  

4.3.2 Nosné konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří smíšené obvodové zdivo (kámen, CP) a vnitřní zděné stěny. 

Stropní konstrukce tvoří původní dřevěné trámové stropy se záklopem. Obvodové zdivo 

hlavní budovy je vzhledem ke smíšenému zdivu v různých tloušťkách - 800, 750 a 540 

mm. Obvodové zdivo budovy dílny, skladu uhlí a prádelny je tloušťky 300 mm a objekt 
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suchého WC je postaven se stěnami o tloušťkách 100 a 150 mm.  Příčky v objektech jsou 

z cihelného zdiva o tloušťkách 100, 150 a 180 mm. Střecha hlavní budovy je sedlová 

s krytinou z pálených Bobrovek pokládaných dvojitě (šupinová krytina). Budova dílny 

měla sedlovou střechu s krytinou z vlnitého plechu, která už dnes téměř není dochována. 

Suché WC má pultovou střechu taktéž s krytinou z vlnitého plechu.  

4.3.3 Úpravy povrchů, podlahy, otvory 

Vnitřní  nosné  stěny  i dělící  příčky jsou zděné z CP.  Vnitřní  omítky  stěn i stropních  

konstrukcí jsou vápenné - štukové. Nášlapná vrstva podlah pokojů a kuchyní je linoleum. 

V kotelně a prádelně je použita jako povrchová úprava podlahy keramická dlažba. V dílně 

a skladu uhlí je cementový potěr. Okna v celém objektu jsou dřevěná zdvojená otvíravá 

s rovným nadpražím. 

4.3.4 Vytápění a zdravotní instalace 

V objektu je provedeno ústřední vytápění s kotlem na tuhá paliva. Vytápění 

jednotlivých místností je zajištěno žebrovými otopnými tělesy. Zásobník teplé vody je 

umístěn v místnosti kotelny. Ohřev vody je řešen kombinovaně. Zdravotní instalace jsou 

rozvedeny nevyhovujícím způsobem. Vytápění i vnitřní rozvody budou navrženy nové. 

4.3.5 Elektroinstalace 

      Jelikož umělé osvětlení a rozvody zásuvek jsou vedeny v hliníku, budou provedeny 

nové rozvody v mědi. Svítidla jsou v každé místnosti žárovková.  

4.3.6 Větrání 

Veškeré prostory objektu jsou větrané přirozeně. V objektu není provedena 

vzduchotechnika. 

4.3.7 Přípojky inženýrských sítí 

Plynovod  -  z plynovodního řadu STL PE 63, který je umístěn v ul. K Libuši, je 

stávající objekt  napojen přípojkou  PE 32, která je zakončena v HUP,  který je umístěný 

na fasádě domu na pozemku parc.č. 118 k. ú. Kunratice. Vzhledem k navrženým bouracím 

pracím bude provedena přeložka plynovodu.  

Vodovod  -  z vodovodního řadu, který je umístěn v ul. K Libuši, je napojen stávající 

objekt vodovodní přípojkou, která je ukončena na pozemku parc.č. 118 k. ú. Kunratice. 

Vodovodní přípojka zůstane stávající, beze změny. 
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Kanalizace  -  objekt je napojen na veřejnou kanalizaci DN 300 umístěnou v ul. 

K Libuši kanalizační přípojkou DN 200. Kanalizační přípojka zůstane stávající, beze 

změny. 

Elektrická energie – do objektu je přiveden silový podzemní kabel NN. Objekt bude 

nově napojen přeložkou na silový kabel NN, který je umístěný v ul. K Libuši. Dle 

vyjádření vlastníka inženýrských sítí (PREdistribuce, a.s.) není nutno žádných 

mimořádných opatření. 

4.3.8 Komunikace a zpevněné plochy 

Příjezd k objektu je situován v jižní části řešeného pozemku, kde jsou zpevněné plochy 

napojeny na místní komunikaci v ul. K Libuši. V řešeném území se nacházejí celkem 4 

parkoviště. První parkovací plocha, která se nachází před řešeným objektem, obsahuje tři 

parkovací stání. Další 3 parkovací stání jsou umístěná na parkovací ploše v blízkosti 

řešeného objektu a jsou vyhrazena pro zaměstnance ÚMČ. Dalších 11 parkovacích míst je 

umístěno na protější straně řešeného objektu, a je určeno pro návštěvníky úřadu. Za 

objektem ÚMČ je čtvrtá parkovací plocha o 40 místech, která jsou vyhrazena pro účely 

MČ. V současné době jsou parkovací plochy předimenzovány. Objekt je lemován 

zpevněným chodníkem po celém svém vnitřním obvodu.  
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5.  Vlastní návrh řešení  

 5.1 Varianta A 

První varianta návrhu využití objektu byla řešena na základě konzultace se 

starostkou ÚMČ Praha – Kunratice Ing. arch. I. Kabelovou. Dle jejích požadavků by bylo 

vhodné přemístit stávající poštu, která je umístěna za úřadem MČ v prostorách hlavní 

budovy úřadu. Nové využití prostor po poštovním úřadu není součástí této bakalářské 

práce. Na základě požadavku starostky jsem v 1. NP budovy navrhla poštovní úřad a v 

přístavbě sklad ÚMČ. Dále, dle požadavků starostky, je v přístavbě řešeno zázemí 

zaměstnanců údržby úřadu městské části, se skladovacími prostory pro umístění posypové 

soli a dalších materiálů nutných k zajištění bezpečnosti a údržby komunikací. Ve 2. NP se 

umisťuje veřejná galerie, která bude poskytovat mimo jiné k nahlížení kroniku městské 

části, kanceláře a zasedací místnost ÚMČ. U této varianty bude nutné provést novou 

příjezdovou cestu ke skladu zásilek pošty a ke skladům ÚMČ. Dle mého názoru je toto 

využití objektu v lukrativní lokalitě nevýhodné, proto jsem se rozhodla tuto variantu dále 

podrobně nerozvádět. 

5.2 Varianta B 

Druhá varianta návrhu je dále podrobněji zpracována. Tuto variantu jsem navrhla 

vzhledem k tomu, že se v Kunraticích ani v blízkém okolí nenachází žádná veterinární 

klinika. Před ÚMČ pravidelně dojíždí očkovat domácí zvířata proti vzteklině veterinární 

lékař až z Libuše. Tento podnikatelský záměr bude zajímavým finančním přínosem pro 

ÚMČ. Vlastní návrh spočívá v umístění veterinární kliniky v 1. NP budovy se dvěma 

ordinacemi a operačním sálem s hospitalizací. V centrální části objektu se navrhuje vstup 

do 2. NP, obsahující schodiště a osobní výtah, který je navržen jako bezbariérový. Dále je 

v 1. NP navržena přístavba skladu ÚMČ se zázemím pro zaměstnance údržby s dělenou 

pultovou střechou. Ve 2. NP je navržena nástavba obsahující kavárnu, která bude v letních 

měsících využívat navrženou letní terasu s výhledem na kostel sv. Jakuba Většího. Dále je 

v objektu navržena místnost pro volnočasové aktivity pro širokou veřejnost (např. výuka 

seniorů na PC, veřejný internet, malá dětská divadelní představení, taneční sál). U této 

varianty bude nutno provést pouze jednu příjezdovou cestu, a to ke skladu ÚMČ. Tato 

varianta bude dle mého názoru přínosem pro městskou část. 
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6. Detailní rozpracování varianty B 

 6.1 Úvodní údaje 

Název akce: Rekonstrukce objektu úřadu v Kunraticích, Praha 

Kraj: Praha 

Místo: Praha - Kunratice 

Katastrální území: Kunratice (728314) 

Stupeň dokumentace: Studie 

Datum zpracování dokumentace:         Leden 2013 

Charakter stavby: Rekonstrukce objektu  

Investor stavby: Městská část Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, 

 148 00 Praha, Kunratice 

Zpracovatel dokumentace: Lucie Ambrová 

 L. Peka 1521, Říčany u Prahy, 251 01 

Dodavatel stavby: Bude určen výběrovým řízením 

Předpoklad výstavby: Termín není určen 

 

Průvodní a souhrnná technická zpráva je přiměřeně koncipována podle prováděcích 

vyhlášek, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (tato vyhláška byla novelizována - dne 

14. března 2013 byla novela vyhlášky zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 63/2013 s 

účinností dne 29.3.2013) a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (tato 

vyhláška byla novelizována - dne 14. března 2013 byla vyhláška pod číslem 62/2013 Sb. 

zveřejněna ve Sbírce zákonů s účinností dne 29. března 2013). Jelikož byla dokumentace 

zpracovaná před účinností novelizovaných vyhlášek, postupovala jsem podle dosavadní 

právní úpravy. 

 6.2 Průvodní zpráva  

6.2.1  Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) Poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce 

Stavba se nachází v souvislé městské zástavbě v centru městské části Praha – 

Kunratice, v katastrálním území Kunratice při ulici K Libuši v k. ú. Kunratice (okres 

Hlavní město Praha). Jedná se o zastavěné území obce. 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=63142&nr=503~2F2006&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=63142&nr=503~2F2006&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=63142&nr=503~2F2006&rpp=15#local-content
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b) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Pro celé území hl. m. Prahy v současné době platí Územní plán sídelního útvaru hl. m. 

Prahy, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/5 dne 09. 09. 1999 a 

nabyl účinnosti 01. 01. 2000. Podle nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. v 

platném znění) může mít tento územní plán účinnost do 31. 12. 2015. Od nabytí účinnosti 

byl modifikován celou řadou změn, z nichž nejzávažnější je změna Z1000/00 vydaná 

usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.30/86 ze dne 22. 10. 2009 formou Opatření obecné 

povahy hl. m. Prahy č. 6/2009, které nabylo účinnosti dne 12. 11. 2009.  

 

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací  

Dle platného ÚP SÚ HMP se řešený objekt nachází v území vedeném jako SV – 

všeobecně smíšené, v regulované části s kódem využití území C, kterým je určen KPP  a 

KZ. Všeobecně smíšené území může sloužit pro občanskou vybavenost, bydlení, sportovní 

areály, nevýrobní i výrobní služby vyjma těch, které by měly negativní vliv na veřejné 

zdraví a kvalitu životního prostředí. Využití smíšených ploch může být pro jednu 

z přípustných funkcí nebo jejich kombinace. 

Výšková hladina je v této lokalitě stanovena dle OTPP na max. 2 nadzemní podlaží 

a podkroví jednotlivých objektů. Dále je stanoven podíl zeleně jednotlivých částí města. 

Pro řešenou část byl stanoven podíl zeleně na 41-60 %. Navržená stavba je v souladu s ÚP. 

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Záměr byl předložen k posouzení správcům podzemního vedení. Vyjádření k záměru 

byla kladná, jelikož se jedná o rekonstrukci stavby. Jsou to zejména: 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  

Pražská Plynárenská Distribuce, a.s.,  

PREdistribuce, a.s.,  

ELTODO-CITELUM s.r.o. 

e) Možnosti napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Plynovod  -  objekt je v současnosti napojen z plynovodního řadu STL PE 63, který je 

umístěn v ul. K Libuši, přípojkou  PE 32, která je zakončena v HUP,  který je umístěný na 

fasádě domu na pozemku parc.č. 118 k. ú. Kunratice. Vzhledem k navrženým bouracím 

pracím bude přípojka plynu přeložena.  
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 Nová trasa přípojky domovního odběrného plynového zařízení bude napojena 

na stávající STL plynovod ve stávající DN v délce 2,5 m. 

Vodovod  -  z vodovodního řadu, který je umístěn v ul. K Libuši, je napojen stávající 

objekt vodovodní přípojkou, která je ukončena na pozemku parc.č. 118 k. ú. Kunratice. 

Vodovodní přípojka zůstane stávající, beze změny. 

Kanalizace  -  objekt je napojen na veřejnou kanalizaci DN 300 umístěnou v ul. 

K Libuši kanalizační přípojkou DN 200. Kanalizační přípojka zůstane stávající, beze 

změny. 

Elektrická energie – do objektu je přiveden podzemní kabel NN. Objekt je napojen na 

silový kabel NN, který je umístěný v ul. K Libuši.  

Vytápění - celý objekt bude vytápěn elektrickými přímotopy, což je ekologičtější, než 

stávající řešení.  

Dopravní infrastruktura 

Příjezdová komunikace k objektu se nemění. 

f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemích vod, území pro zvláštní pro zvláštní zásahy do zemské kůry a 

poddovaných území 

Dle archivních podkladů nevykazuje podzemní voda agresivitu v žádné ze 

sledovaných složek. Oblast se nachází na území jedné pražské pánve, kde je dobře 

přístupný geologický profil celým spodním ordovikem, včetně hranice mezi stupni 

dobrotiv a beroun. V jižní části se nacházejí nejstarší vrstvy, které se severním směrem 

dostávají do mladších poloh. Jižní a západní strmé svahy mají povrch tvořený sypanou 

ordovickou břidlicí. 

g) Poloha vůči záplavovému území 

Objekt se nachází v lokalitě, která nepatří do záplavového území hl. m.  Prahy, (ve 

smyslu zákona č. 183/1973 Sb.). 

h) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

 Parcela č. 116, druh – zastavěná plocha a nádvoří, vlastník:  

Bezucha Jaroslav, Záhřebská 626/36, Praha, Vinohrady, 120 00 

            Petříková Helena, Štichova 647/38, Praha, Háje, 149 00 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ordovik
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99idlice
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 Parcela č. 119, druh – zahrada, vlastník: 

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, 110 01 

 Parcela č. 117, druh – zahrada, vlastník: 

Bezucha Jaroslav, Záhřebská 626/36, Praha, Vinohrady, 120 00 

Petříková Helena, Štichova 647/38, Praha, Háje, 149 00 

 Parcela č. 363/1, druh – zahrada, vlastník: 

 Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, 110 01 

i) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Přístup na pozemek po dobu výstavby bude zajištěn po stávající hlavní komunikaci 

v ulici K Libuši a po stávajících zpevněných plochách na pozemku. Dopravní náročnost 

přepravy vstupních i odvážených materiálů bude odpovídat požadavkům na zabezpečení 

stavby v území. Součástí dalšího stupně dokumentace bude plán organizace výstavby s 

ohledem na dopravní zabezpečení stavby, okolních objektů a veřejné dopravy. Vybraný 

zhotovitel stavby zpracuje podrobný POV pro realizaci stavby se zohledněním všech 

dopadů na okolí a řešící minimalizaci nepříznivých dopadů na dotčené komunikace i okolí 

stavby.  

V průběhu bouracích prací musí být vymezený prostor důkladně ohraničen a 

označen výstražnými značkami. Samotný objekt v průběhu rekonstrukce musí být 

zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob uzamčením všech vstupních prostorů.  

 

j) Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Po dobu výstavby bude využito stávajících napojení na inženýrské sítě v rámci a 

objektu, jehož kapacity jsou dostačující pro pokrytí potřeb přestavby. 

 

6.2.2 Základní charakteristika stavby a její užívání 

a) Účel užívání stavby 

Dle návrhu bude objekt sloužit jako veterinární klinika, která není navržena pro non 

stop provoz. V centrální části 1.NP se navrhuje vstup do 2. NP, obsahující schodiště a 

osobní výtah, který je navržen jako bezbariérový. Dále je v 1. NP navržena přístavba 

skladu ÚMČ se zázemím pro zaměstnance údržby s dělenou plochou střechou. Ve 2. NP je 

navržena přístavba obsahující kavárnu, která bude v letních měsících využívat navrženou 

letní terasu. Dále je v objektu navržena místnost pro volnočasové aktivity pro širokou 

veřejnost. 
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b) Trvalá a dočasná stavba 

Navržená stavba se řadí do kategorie trvalé stavby. Dočasné stavby nejsou dle vyhl. č. 

26/1999 Sb., OTPP na území hl. m. Prahy povoleny. 

c)    Novostavba nebo změna dokončené stavby 

       Jedná se o změnu dokončené stavby – rekonstrukce spočívající v dispozičních 

úpravách uvnitř domu, nástavba a přístavba objektu se změnou užívání. 

d)   Etapizace výstavby 

      Věcné ani časové vazby stavby nejsou v této bakalářské práci uvažovány. 

Předpokládaná doba výstavby bude především závislá na finančních možnostech investora. 

 

 6.2.3 Orientační údaje o stavbě 

a) Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti, 

užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy atd.) 

1. NP je navrženo pro umístění veterinární kliniky, vstupu do 2. NP a přístavba 

skladu ÚMČ se zázemím pro zaměstnance údržby ÚMČ: 

 Veterinární klinika včetně zázemí personálu a klientů na ploše   146,6 m
2
 

 Sklad městské části včetně zázemí pro zaměstnance na ploše   115,4 m
2
 

 

Nástavba ve 2. NP  je navržena pro umístění kavárny a místnosti pro volnočasové 

aktivity: 

 Kavárna včetně zázemí pro zaměstnance a zákazníky na ploše   118,8 m
2
 

 Místnost pro volnočasové aktivity včetně zázemí na ploše      54,5 m
2
 

Zastavěná plocha objektu činí:     425,2 m
2
 

Obestavěný prostor objektu činí:   3452,7 m
3 

Pro řešenou část byl stanoven podíl zeleně na 41-60 %. Plocha zeleně činí 498,1 m2 což 

je 54,9 %. 

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

Nároky všech druhů energií budou pokryty ze stávajících zdrojů s novou - 

prodlouženou přípojkou plynu v rámci objektu. Dodávku pohonných hmot pro stavební 

mechanizmy a nákladní automobily zajistí dodavatel stavby. Výstavba ani provoz 



„Bakalářská práce“ 
 

32 

 

navrženého díla nevyžaduje nárok na žádný jiný druh energie, ani na teplo ani na teplou 

užitkovou vodu. 

c) Celková spotřeba vody při výstavbě (z toho voda pro technologii) 

Bilance potřeby vody 

5 pracovníků á 60 l/os/den …… Q = 300 l/den                                                          Výpočet č. 1 

Qmax denní = Qdenní x Kd = 0,3 x 1,35 x 0,7 = 0,28 m3/den 

Qmax hod = Qmax denní x Kh/24= 0,28 x 2,1/24 = 0,03 l/s 

Q roční = 0,28 x 365 = 102,2 m3/rok 

Roční potřeba vody činí 102,2 m3/rok (spotřeba technologické vody je zahrnuta). 

d) Odborný odhad množství splaškových vod. 

Výpočet průtoku odpadních vod 

Předpokládaný průtok odpadních vod v části nebo v celém systému vnitřní kanalizace, kde 

jsou napojeny pouze domovní zařizovací předměty: 

0,7 
.
 6,19 = 4,3 l/s                                                                      Výpočet č. 2  

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 

sítě 

Bez požadavku. 

 

f) Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

Bez požadavku. 

 

g) Předpoklad zahájení výstavby 

Termín zahájení stavby stanoví její investor v závislosti na svých možnostech 

financování předmětné investiční akce.  

 

h)  Předpokládaná lhůta dostavby 

Předpokládané dokončení stavby je 12 měsíců od zahájení stavebních prací. Tento 

předpoklad je navržen za předpokladu trvalého přísunu financí a zároveň výstavby bez 

přestávek. 
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6.3 Souhrnná technická zpráva 

6.3.1  Popis stavby 

a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Současný stav - na pozemku parc.č. 118 k.ú. Kunratice se nachází jednopodlažní 

objekt ve tvaru L bez využití.  Budova nevykazuje zásadní poruchy, údržba je v současné 

době nedostatečná, do objektu zatéká. V současné době objekt stále podléhá postupné 

devastaci, údržba je minimální a lze konstatovat, že stav objektu má sestupnou tendenci.  

b) Zhodnocení staveniště 

Staveniště je vhodné, jeho poloha ke světovým stranám i napojení na inženýrské 

sítě jsou vhodné pro uvažovanou realizaci zamýšleného záměru. Staveniště svou polohou, 

dopravním napojením a vzdáleností stávajících objektů plně vyhovuje přístavbě i nástavbě 

objektu. Staveniště má vhodnou orientaci, napojení na komunikační síť městské části a 

inženýrské sítě, jeho plocha je vhodná. 
 

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Urbanistické podmínky realizací zamyšleného záměru se v zásadě nemění. Stavba je 

řešena v půdorysu stávajícího objektu. Dopravní podmínky zůstávají původní, vjezd na 

pozemek je příjezdnou komunikací z ulice K Libuši. Provozovny budou zásobeny v úrovni  

1.NP a 2.NP výtahem. Pěší komunikace zůstávají zachovány. Hmota objektu i její členitost 

respektují okolní zástavbu. Architektonický návrh plně využívá současných stavebních 

technologií. Výrazným architektonickým prvkem je prosklená část objektu a nad tímto 

prostorem otevřená terasa. Nadzemní podlaží jsou v přímém kontaktu s terénem. Fasádní 

barva bude shodná se stávající budovou úřadu. 

  

d) Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 

technologického a provozního) 

 

 Dispoziční řešení 

1.NP – zhruba 2/3 podlaží je určeno pro funkci veterinární kliniky, zbývající část je určena 

pro zaměstnance ÚMČ a sklad. 

2.NP – zhruba polovina podlaží je určena pro funkci kavárny, druhá polovina je určena pro 

volnočasové aktivity. 
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 Stavební a technické řešení 

Objekt bude navržen v tradiční stavební technologii s důrazem na zvýšenou tepelnou 

izolaci a stavebně v nadstandardní úrovni. Obvodové zdi budou nosné, vyzdívané, 

vyhovující statickým požadavkům i podmínkám hygienickým hlukovým. Vnitřní příčky 

budou vyzdívané. Stropní konstrukce se předpokládají monolitické železobetonové. 

Izolace tepelné i proti zemní vlhkosti. Napojení na inženýrské sítě bude řešeno ve vztahu 

stávajících sítí. Je počítáno s elektrickými přímotopy i s ohřevem teplé užitkové vody, 

měření pro každý provoz zvlášť, stejně jako odběr vody, elektro a plynu. 

 

 Zásady zajištění požární ochrany 

V dalším projektovém stupni budou zpracovány podmínky požární ochrany a stanoveny 

podmínky jejich realizace. 

 

 Hlavní stavební úpravy spočívají v následujícím: 

V západní části objektu dojde k ubourání stávající nosné konstrukce, která bude 

nahrazena fasádní prosklenou konstrukcí.  Nosné konstrukce prosklených fasád budou 

tvořit systémové ocelové profily. 

 

Obr. 9  Nasazovací konstrukce na ocel FW 50+ 

 

Ve stávajících prostorech 1. NP budou provedeny dispoziční úpravy vybouráním 

nosných stěn a příček. Veškeré vnitřní vápenné omítky budou nahrazeny novými 

štukovými. Podlahy bude nutno srovnat novým betonovým potěrem, na který bude 
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pokládána nášlapná vrstva dle účelu jednotlivých místností. Vnitřní zdivo je navrženo 

z cihelných bloků na maltu vápenocementovou (např. Porotherm).  

Vodorovná stávající nosná konstrukce bude vyměněna z 50 %. Původní dřevěná 

okna budou vyměněna za nová pětikomorová plastová z důvodu lepší tepelné odolnosti 

stěn.  

 

Obr. 10  Pětikomorové plastové okno 

 

Z důvodu nástavby objektu o jedno podlaží, bude stávající střecha rozebrána. 

Rovina stávajícího hřebene se navyšuje na 8,680 m. Oplechování, okapové žlaby a svody 

budou provedeny nové. Při realizaci se použijí typové detaily střešního systému (větrání 

hřebene, založení u okapu, kraje střech). V celé ploše střechy budou položeny protisněhové 

typové háky. Dále bude k objektu provedena přístavba pro zaměstnance údržby s dělenou 

plochou střechou. 

Povrchy v okolí budovy budou kompletně rekonstruovány (zámková dlažba, 

zatravňovací bloky). Jako zatravňovací dlažba je navržena dvouvrstvá vysoce pevnostní 

vibrolisovaná betonová dlažba. Distanční nálisky vymezují spáry o šířce 30 mm, v kterých 

roste v řadách tráva. Bude rozšířen počet parkovacích stání, která budou sloužit především 

pro potřeby zákazníků kavárny a místnosti pro volnočasové aktivity. Také dojde 

k vybudování nové příjezdové cesty ke skladu ÚMČ.  Bude provedena nová trasa přípojky 

domovního odběrného plynového zařízení – v prodloužení stávající, která bude napojena 

na stávající STL plynovod ve stávající DN v délce 2,5 m. Objekt je napojen na silový kabel 

NN, který je umístěný v ul. K Libuši. 

 

 Osobní výtah 

V objektu je navržen osobní bezbariérový výtah s velikostí kabiny 1265 x 1370 

mm. Jako projektový podklad byl použit výtah firmy KONE. Výtahová šachta byla 

navržena podle pokynů tohoto výrobce. Výtah splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 
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398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

 

 Podrobná dispozice 

1. NP je navrženo pro umístění veterinární kliniky a vstupu do 2. NP a přístavba 

skladu ÚMČ se zázemím pro zaměstnance údržby ÚMČ: 

Veterinární klinika s denním provozem má navrženy 3 vstupy. Hlavní vstup do 

čekárny veterinární kliniky pro pacienty, je umístěn v prosklené části objektu.  Na západní 

fasádě stavby jsou umístěny ostatní 2 vstupy, kterými jsou vchod pro personál, a vchod pro 

akutní případy. Dalším vstupem do objektu, je vchod do prostor města, kde je umístěn 

schodišťový prostor a výtah do 2. NP. Posledním vstupem do objektu přístavby je vchod a 

vjezd pro technické služby ÚMČ. Obě funkční jednotky v 1. NP mají samostatně řešeno 

zázemí, které je tvořeno šatnou a WC. 

Podlahy jsou v ordinacích, sále, RTG a hospitalizaci řešeny litým PVC (např. 

esdfloor), jelikož jejich základem je vysoce pevnostní samonivelační stěrková hmota, která 

je následně povrchově upravena otěruodolnými nátěry. V sociálních zařízeních je navržena 

keramická dlažba včetně obkladu stěn. Ve skladu MČ je navržena epoxidová stěrka. V 

čekárně, na hlavním schodišti a společných chodbách je navržena nášlapná vrstva podlahy 

z kamenné dlažby. 

2. NP  je navrženo pro umístění kavárny a místnosti pro volnočasové aktivity 

Kavárna i místnost pro volnočasové aktivity mají společný vstup v 1.NP. Ze vstupní 

chodby vede do 2.NP schodiště a osobní výtah. Jako v 1.NP, tak i ve 2.NP mají obě 

funkční jednotky samostatně řešeno zázemí. V tomto podlaží jsou podlahy šaten navrženy 

z podlahoviny marmoleum a v místnosti pro volnočasové aktivity jsou navrženy parkety. 

V sociálním zázemí je opět počítáno s keramickou dlažbou i obkladem jako v 1.NP. Na 

terase kavárny bude položena kamenná dlažba jako na schodišti a společných chodbách. 

 

 Nové konstrukční řešení: 

 Nosnost stropu bude posílena vzhledem k nástavbě. Nad horním lícem se vyrobí 

železobetonová deska, která sníží zatížení.  

 

 

 



„Bakalářská práce“ 
 

37 

 

 

 Nástavba 

 Strop nad 1. NP bude částečně rozebrán. Krov bude rozebrán v celém rozsahu a 

nově se vytvoří konstrukce nových podlaží. Tu bude tvořit plechobetonová deska vynášená 

ocelovými rámy či průvlaky a systémem stropnic. Desky budou kotveny do nosného zdiva 

navazujícího na systém stávající budovy. Střecha bude tvořena z nové krovové soustavy. 

 

 Přístavba 

 Přístavba je navržena zděná, na základové desce a pasech s dělenou plochou 

střechou. Výkopy pro základové konstrukce budou řádně zajištěny odpovídajícím pažením, 

respektive konstrukcemi zajišťujícími soudržnost a stabilitu zeminy i konstrukcí 

sousedních objektů. Vedle nového vstupu do přístavby bude umístěna zástěna odpadového 

hospodářství. Nosná konstrukce bude z Jäckel profilů kotvených do stávajícího objektu 

pomocí předem připravených kotev vytažených skrz kontaktní zateplovací systém. 

Sloupky nosné konstrukce budou kotveny do vyvrtaných betonových základových patek. 

Opláštění bude z dřevěných horizontálních latí. Ocelové konstrukce budou povrchově 

upraveny žárovým zinkováním. 

 

e) Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

V rámci návrhu stavby bylo dbáno na dodržování platných vyhlášek, zejména 

vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, OTTP, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, norem a přiměřeně podle stavebních standardů určených pro ambulance. 

f) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, příp. stavebně historického a výsledky statického 

posouzení konstrukcí 

Při návrhu stavby se vycházelo ze snahy navrhnout nové prvky, které by zaručily 

svou plnou funkci po celou dobu své životnosti. Případný stavebně technický průzkum 

stávajících konstrukcí bude součástí dalších stupňů projektové dokumentace. 
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6.3.2  Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Oblast se nachází na území jedné pražské pánve, kde je dobře přístupný geologický 

profil celým spodním ordovikem, včetně hranice mezi stupni dobrotiv a beroun. V jižní 

části se nacházejí nejstarší vrstvy, které se severním směrem dostávají do mladších poloh. 

Jižní a západní strmé svahy mají povrch tvořený sypanou ordovickou břidlicí.  

V této fázi nebyly provedeny žádné průzkumy. Bude nutné provést statický 

průzkum, stavebně technické posouzení, geodetické zaměření části objektu, 

hydrogeologický průzkum. 

 

b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích území dotčených výstavbou se zvláštním 

zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 

památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a 

s uvedením způsobu jejich ochrany 

Stavba se nachází v souvislé uliční městské zástavbě v centru městské části Praha – 

Kunratice, v katastrálním území Kunratice (okres Hlavní město Praha). Stavba není 

kulturní památkou. V území se nacházejí stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě. 

Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma. 

 

c) Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Rozsah bourání definuje výkresová dokumentace – výkres č. 14. Při bourání a 

stavebních zásazích do nosných konstrukcí objektu je bezpodmínečně nutné dodržovat 

bezpečnostní opatření, zasahovat do konstrukcí až po jejich řádném statickém zajištění a 

pouze v souladu se zásadami definovanými autorizovaným statikem. Dojde ke kácení 2 

stromů, které nevyžadují povolení ke kácení, jelikož se jedná o stromy do obvodu 80 cm 

ve výšce 130 cm nad zemí (což odpovídá průměru něco málo přes 25 cm). 

 

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

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasného 

nebo trvalého rázu 

Při rekonstrukci nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu ani 

pozemků plnících funkci lesa. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ordovik
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99idlice
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e) Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hlediska příjezdů na stavební pozemek 

Objekt je v současnosti napojen na vodovodní a plynovodní řad vedený v ul. 

K Libuši, budova je odvodněna do městské kanalizace. Dále je objekt napojen na 

silnoproudé vedení v ul. K Libuši. Tato infrastruktura je pro navrhované potřeby 

dostačující a může být využita. 

Silnoproudé napojení a připojení plynového odběrného zařízení bude řešeno 

rezervační smlouvou na zvýšení příkonu s dodavateli na stávajícím místě napojení. 

 

f) Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavků na přísun nebo felonie zeminy, požadavky na venkovní úpravy 

Zemní práce budou provedeny v rozsahu – výkop pro základy. Zemina bude 

v průběhu výkopů deponována v rámci pozemku investora v záběrech přesouvána do 

kontejnerů dočasně umístěných před objektem. Bilance zemních prací bude součástí 

následujícího stupně PD. V rámci vyznačeného staveniště není uvažováno se zajištěním 

prostoru pro potřebné deponie a mezideponie materiálu. Terén v prostoru staveniště (mimo 

stavební konstrukce) bude po skončení stavební činnosti uveden do původního stavu. 

 

6.3.3  Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

a)     Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

V objektu jsou navrženou funkční náplní služby. Výrobní zařízení se v budově 

nenacházejí. 

 

b)      Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Výrobní funkce nebudou v objektu obsaženy. V objektu budou pouze nebytové 

prostory. 

 

c)      Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

Výrobní zařízení se v budově nenacházejí. 
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d)   Návrh řešení dopravy v klidu 

Požadavky na dopravu v klidu jsou definovány v OTPP ve znění nařízení č. 7/2001 

Sb.,  hl.  m.  Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 7/2003 Sb. hl. m. 

Prahy, nařízení č. 23/2004 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 2/2007 Sb. hl. m. Prahy. Vlastní 

výpočet stání je uveden v části 8. této bakalářské práce. 

Požadavky na dopravu v klidu jsou také definovány v ČSN 73 6110 „Projektování 

místních komunikací“. Pro jednotlivé funkce jsou v této normě uvedeny „Doporučené 

základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání“. Takto stanované 

počty PS jsou dále násobeny koeficienty stupně automobilizace a redukce počtu stání. 

e)   Odhad potřeby materiálů, surovin 

Výrobní funkce nebudou v objektu obsaženy. V objektu budou pouze nebytové 

prostory. 

 

f)   Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.) řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 

V objektu se bude produkovat pouze tuhý komunální odpad. Nebude zde žádná 

výroba, která by mohla produkovat odpady zvláštního charakteru. Komplexní činnost v 

oblasti komunálního odpadu bude zajišťovat specializovaná firma pro celé území. 

Biologický odpad vznikající provozem veterinární kliniky je řešen v rámci kliniky 

mrazícími boxy a odvozem specializovanou firmou do kafilerie. 

Dešťové vody ze zelených ploch nebudou nijak odváděny, předpokládá se jejich 

vsakování do země. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny liniovým 

odvodňovacím systémem do vsakovací jednotky. Pod parkovacím stáním bude umístěn 

lapol - odlučovač lehkých kapalin. Pro odlučovače lehkých kapalin platí evropské normy 

EN 858. V normě ČSN EN 858-2 jsou požadavky a pokyny pro volbu velikosti a druhu 

odlučovače, volbu sestav a jejich použití, osazování, napojení na potrubí, též pro instalaci, 

provoz, kontrolu a údržbu odlučovačů lehkých kapalin (např. oleje a benzinu - dříve 

ropných látek).  Dešťové vody ze střech objektů budou vsakovány do země 

prostřednictvím vsakovacích jednotek. Hladina podzemní vody je v řešeném území 5 m 

pod úrovní terénu, lze předpokládat efektivní fungování vsakovacího systému. Vsakovací 

jednotka se skládá z plastových vsakovacích bloků. Tyto se na sebe mohou navazovat ve 

všech směrech a umožňují sestavení vsakovací jednotky požadovaných rozměrů. 

http://www.sekoprojekt.cz/ostatni/lehke-kapaliny/lehke-kapaliny.html


„Bakalářská práce“ 
 

41 

 

Vsakovací jednotka se od okolní zeminy odděluje geotextílií. Musí být opatřena filtrem na 

vtoku a koncovým odvzdušněním.  

 

Množství dešťových vod se stanoví ze vzorce:  

Qr = S x 10
-4

 x φ x q15        Výpočet č. 3 

Qr = 27,74 l/s  

kde 

Qr . . . . . . . . . . . .   množství dešťových vod do vsakovací jednotky (l/s)  

S . . . . . . . . . . . . .   plocha (m
2
)  

φ ………………...odtokový součinitel (1,0 pro střechy, 0,8 pro zpevněné plochy)  

q15 . . . . . . . . ……intenzita 15 min. deště při periodicitě p = 0,5 je 153 l/s/ha  

 

Odvod splaškových a dešťových vod bude řešen svedením do kanalizační stoky. 

Komunální odpad bude skladován v kontejnerech a odvážen odbornou firmou na skládku.  

 

g)   Odhad potřeby vody a energie pro výrobu 

V objektu nebude probíhat výroba. 

 

h)   Řešení ochrany ovzduší 

Stavba bude postavena takovým způsobem a z takových materiálů, aby 

nedocházelo k uvolňování zdraví nebezpečných látek, uvolňování emisí, znečišťování 

vzduchu a půdy. Zároveň musí odolávat případnému škodlivému působení prostředí. Vlivy 

provozovaného objektu na životní prostředí budou minimální. Objekt je navržen 

s elektrickými přímotopy, které respektují čisté životní prostředí. 

 

i) Řešení ochrany proti hluku 

Z akustického hlediska je třeba stavbu posoudit ve fázi výstavby a při provozu. 

Z akustického hlediska jsou nejproblematičtější zemní práce a terénní úpravy, kdy je třeba 

nasadit těžké stavební stroje – bagry a nakladače, určitou hlukovou zátěž představuje i 

odvoz přebytečné zeminy ze staveniště nákladními automobily. Vhodným vedením prací a 

nasazením mechanismů s co nejnižšími akustickými výkony lze hluk z této činnosti 

významně ovlivnit. Vlastní výstavba není pro většinu doby významnější hlukovou zátěží 

pro okolí staveniště. Veškeré stavební práce budou prováděny pouze v denní době od 8:00 

do 19:00hod. 
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j) Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob bude řešena bezpečnostním 

zámkem u všech vchodových dveří. Pro bezpečnost proti vniknutí nepovolaných osob jsou 

v 1.NP navržena skla oken bezpečnostní s uzamykatelnými kličkami. Z důvodu začlenění 

objektu do stávající zástavby nebude pozemek kolem stavby oplocen. 

 

6.3.4  Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Rekonstrukce objektu vyžaduje posouzení požární ochrany dle zák. č. 67/2001 Sb., 

úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn 

Zhotovitel je povinen při pracích tento zákon dodržovat v plném znění a zároveň i 

vyhlášku č. 246/2001 o požární prevenci včetně materiálového zabezpečení a technického 

vybavení pro dodržování požární bezpečnosti na svěřených stavbách. Na stavbě musí být 

během bourací prací i rekonstrukce zajištěn průjezd vozidel Hasičského záchranného 

sboru. Posouzení požární bezpečnosti není obsahem této bakalářské práce. 

 

6.3.5  Zajištění bezpečnosti provozu při užívání stavby 

Pro eliminaci vzniku možných havarijních situací je nutno dodržet bezpečnostní 

opatření vyplývající z příslušných právních předpisů a norem. Veškeré navržené stavební 

objekty a technologická zařízení budou navrženy a provedeny v souladu s technologickými 

předpisy výrobců a opatřeny certifikačními listy o bezpečnosti provozu instalovaných 

zařízení. Veškeré stavební práce spojené s výstavbou budou z hlediska bezpečnosti práce 

prováděny v souladu se zákonem č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákonem č.309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit v 

souladu s výše uvedenými zákony též koordinátora bezpečnosti práce a v neposlední řadě 

dodržovat též požadavky Zákoníku práce. 

6.3.6  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Veškeré návrhy bezbariérového řešení vnitřních prostor 1. NP, 2. NP a venkovních 

prostor byly provedeny podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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Nově budované zpevněné plochy – chodníky i parkoviště budou uzpůsobeny 

přístupu osobám s omezenou schopností pohybu. Na parkovišti je navrženo 1 stání pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. 

Chodníky jsou navrženy ve shodné výškové úrovni jako parkoviště. Šířka nově 

budovaných chodníků je 2,1 m.  Příčný sklon 2%. Samotný objekt je řešen bezbariérově v 

souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Před hlavním vstupem do objektu je navržena 

vodorovná plocha min. 1,5 x 2,0 m. Vstup do objektu bude zřetelně označen a osvětlen. 

Všechny vstupní dveře jsou dostatečně široké pro bezpečný průjezd do objektu, 

čistá úroveň podlahy je vždy o max. 20 mm vyšší než úroveň chodníku před dveřmi. Dveře 

jsou zaskleny nerozbitným bezpečnostním sklem, zámek je umístěn 1,0 m od podlahy, 

klika nejvýše 1,1 m. Dveře ve společných prostorech otevírané ven budou na vnitřní straně 

opatřeny vodorovným madlem ve výši 800 mm, dveře otevírané dovnitř budou mít toto 

madlo na vnější straně.  

V objektu je navržen osobní výtah s velikostí kabiny 1265 x 1370 mm, která 

odpovídá možnosti použití osob s omezenou schopností pohybu, bude vybaven telefonním 

či signálním zařízením umístěným nejvýše 1,0 m nad podlahou, sklopným sedátkem ve 

výšce 500 mm nad podlahou v dosahu ovládacího panelu.  

Samostatné bezbariérové hygienické prostory pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace jsou navrženy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

6.3.7   Popis vlivu stavby na životní prostředí 

a) Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo životní prostředí, 

popř. provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Stavba bude postavena takovým způsobem a z takových materiálů. Aby 

nedocházelo k uvolňování, aby nedocházelo k uvolňování zdraví nebezpečných látek, 

uvolňování emisí, znečišťování vzduchu a půdy. Limitní hranice přírodních ochranných 

pásem nejsou stavbou dotčeny. Návrh zohledňuje hlediska ochrany krajinného vzhledu a 

objem objektu je navržen tak, aby korespondoval s okolím. Vlivy provozovaného objektu 

na životní prostředí budou minimální. 

Odvod vznikajících odpadních vod bude napojen na stávající sítě. Při bourání a 

výstavbě bude nejbližší okolí stavby zatěžováno hlukem a prašností ze stavebních prací a 
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dopravy spojené se stavbou. Při provádění stavby je nutné minimalizovat veškeré vlivy na 

životní prostředí v okolí stavby. 

 

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

Limitní hranice přírodních ochranných pásem nejsou stavbou dotčeny. 

 

c) Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

 

6.3.8  Návrh ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Povodně  

 Stavba není negativními dopady povodní dotčena.  

  

b) Sesuvy půdy 

 Stavba není negativními dopady sesuvů půdy dotčena. 

  

c) Poddolování   

 Stavba se nenachází v lokalitě dotčené důlní činností. V souvislosti se stavbou tudíž 

nedochází k speciálním opatřením proti poddolováním. 

 

d)  Seizmicita 

Stavba se nenachází v lokalitě dotčené seizmickou činností. V souvislosti se 

stavbou tudíž nedochází k speciálním opatřením proti seizmicitě. 

 

e) Radon  

            Podle výskytu výše radonového indexu bude navržena taková radonová izolace, 

aby splňovala požadavky dané zákonem. 

 

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

Vzhledem k situování rekonstruovaného objektu v místě nepříliš hlučné 

komunikace, lze předpokládat, že ve venkovním chráněném prostoru se budou ekvivalentní 

hodnoty hladin hluku pohybovat v limitních hodnotách, přesto je však třeba klást důraz na 
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zvolené stavební materiály a stavební prvky s ohledem na jejich neprůzvučnost a dodržení 

požadovaných hodnot hladin hluku. 

 

6.3.9  Civilní ochrana obyvatelstva 

Projekt splňuje požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva. V rámci evakuace minimálního počtu osob se neplánuje v objektu kryt. 

 

 

a)  Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva 

 V souvislosti se změnou stavby se nenavrhují žádná speciální opatření civilní 

ochrany. 

 

b) Řešení zásad prevence závažných havárií 

 Stavba bude prováděna dle platných předpisů tak, aby se předešlo haváriím během 

průběhu výstavby. Konstrukce budou řádně zajištěny, bude se dbát na ochranu technické 

infrastruktury v budově a v přilehlém okolí.  

 

c) Zóny havarijního plánování 

 Zóny havarijního plánování nejsou v této fázi projektu uvažovány. 
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7. Řešení technické infrastruktury 

Domovní odběrné plynové zařízení bude napojeno na veřejný STL plynovod v ulici 

K Libuši a vedeno v zemi pod veřejnou komunikací a chodníkem do objektu. Přípojka 

bude stavěna mikrotuneláží (podvrtem) ze startovací jámy umístěné na chodníku, část 

přípojky vedoucí pod chodníkem bude umístěno do ručně kopaného výkopu. V této části 

bude umístěna i zemní souprava HUP. Vedení v chodníku je nutno po odkopání zeminy 

koordinovat se stávajícími sítěmi tak, aby přípojky vedly nad vedením plynu a vody a pod 

kabelovými vedeními. Plynová přípojka bude z  HDPE a bude uložena v hloubce 1m pod 

komunikací. Celá trasa přípojky bude vzhledem k těsnému křížení s ostatními sítěmi a 

zvolené technologii provádění umístěna v ocelové chráničce. Měření se bude řídit 

podmínkami pražských plynáren. HUP bude umístěn na přípojce v chodníku. Nová trasa 

přípojky domovního odběrného plynového zařízení bude napojena na stávající STL 

plynovod ve stávající DN v délce 2,5 m. 

Do objektu je přiveden podzemní kabel NN. Objekt je připojen na silový kabel NN 

v délce 3,5 m, který je umístěný v ul. K Libuši. Připojení zůstane stávající. Dle vyjádření 

vlastníka inženýrských sítí (PREdistribuce, a.s.) není nutno žádných mimořádných opatření 

při navýšení odběru.  

Vodovod je do objektu sveden vodovodní přípojkou z vodovodního řadu, který je 

umístěn v ul. K Libuši. Přípojka je ukončena na pozemku parc.č. 118 k. ú. Kunratice. 

Vodovodní přípojka zůstane stávající, beze změny. 

Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci DN 300 umístěnou v ul. K Libuši kanalizační 

přípojkou DN 200. Kanalizační přípojka zůstane stávající, beze změny. 

Vytápění je řešeno elektrickými přímotopy, což je ekologičtější, než stávající řešení.  

 

 

 

 

 



„Bakalářská práce“ 
 

47 

 

8. Řešení dopravní infrastruktury 

Řešení dopravní infrastruktury je zpracováno dle OTPP, ve znění nařízení č. 7/2001 

Sb.,  hl.  m.  Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 7/2003 Sb. hl. m. 

Prahy, nařízení č. 23/2004 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 2/2007 Sb. hl. m. Prahy. 

DOPRAVA V KLIDU 

 

Výpočet počtu stání varianty B: 

funkce jednotka 

návrh 

počet jednotek 
počet jednotek/         

1 stání 

základní počet 

jednotek 

 

1.NP ordinace 

 

poč. ordinací 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1.NP MČ 

 

zaměstnanci 

 

3 

 

3 

 

1 

 

2.NP kavárna 

 

odbyt. plocha 

 

49,2 

 

10 

 

5 

 

2.NP učebna 

 

m2 

 

35 

 

50 

 

1 

 

Tab. 1  výpočet počtu stání 

 

Základní počet neredukovaných stání pro budovu je 9. 

Celkem počet potřebných stání:       Pp = Oo + Pz * Ku * Kd                                                  Výpočet č. 4 

kde Pp požadovaný počet stání 

 Oo základní počet stání 

 Pz základní počet parkovacích stání 

 Ku koeficient vlivu území (zóna 4) 

 Kd koeficient dopravní obsluhy území 
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Pro tuto lokalitu platí: 

 Oo 0 

 Pz 9 

 Ku 0,9 

 Kd 0,9 

 

Návrh: Pp = Oo + Pz * Ku * Kd = 0 + 9 * 0,9 * 0,9 = 7,3                                      

Celkem potřebných parkovacích stání 8. 

Před objektem bude umístěno 5 parkovacích stání včetně 1 pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  Zbývající 3 parkovací stání pro zaměstnance ÚMČ a 

zaměstnance veterinární kliniky budou umístěna před budovou městského úřadu Praha-

Kunratice (na protější straně komunikace), který je v docházkové vzdálenosti max. 30 m. 

 

 

Obr. 11  Komunikační síť 
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9. Veřejné prostranství 

 9.1  Veřejná zeleň 

 Před objektem budou vysazeny 3 nové stromy do max. výšky 3 m. Aby se upravil 

pohled na zaparkované automobily, bude mezi travnatým porostem a parkovištěm 

vysázena křovina, která nepřesáhne výšku 0,5 m. 

 Před skladem ÚMČ, v blízkosti příjezdové cesty bude vysazen 1 strom, který může 

dosáhnout výšky max. 2 m, aby se nezabránilo ve výhledu na kostel sv. Jakuba Většího. 

 9.2  Mobiliář 

Vnitřní stranu objektu budou lemovat dřevěné lavičky v počtu 4 ks, které budou 

sloužit zejména pro klienty veterinární kliniky. Pro klienty kavárny budou umístěny 

dřevěné lavičky v počtu 4 ks v blízkosti příjezdové cesty před skladem ÚMČ. V blízkosti 

laviček bude umístěno dětské plastové pískoviště, které je navrženo jako přenosné. Písek 

do pískoviště bude čištěný, zdravotně nezávadný, s příslušnou certifikací, tak jak je 

stanoveno v příloze č. 14 k vyhlášce č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků 

na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 
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10. Vyhodnocení předpokládaných finančních nákladů 

Tradiční hodnocení staveb zaměřené pouze na ekonomiku nemůže dobře a 

srozumitelně uvažovat s dopady na životní prostředí, sociální a kulturní aspekty. 

Nenaplňuje principy udržitelného rozvoje. Stavby nejen v ČR jsou navrhovány na dlouhý 

životní cyklus, a proto jakékoliv zlepšení v metodách jejich hodnocení sníží budoucí 

dopady na životní prostředí a posune je kvalitativně směrem k udržitelnému rozvoji.  

Vyhodnocujeme především finanční návratnost, spotřebu energie, externí užitky a 

dopady na životní prostředí. [22] 

Předpokládané náklady 
Zemní práce 70.000,- Kč 

Základy 150.00,- Kč 

Svislé a komplexní konstrukce 450.000,- Kč 

Vodorovné konstrukce 750.000,- Kč 

Komunikace 150.000,- Kč 

Úpravy povrchu, podlahy 750.000,- Kč 

Ostatní konstrukce bourání 950.000,- Kč 

Izolace proti vodě 40.000,- Kč 

Izolace tepelné 750.000,- Kč 

Vnitřní kanalizace 80.000,- Kč 

Vnitřní vodovod 50.000,- Kč 

Zařizovací předměty 250.000,- Kč 

Konstrukce tesařské 480.000,- Kč 

Konstrukce klempířské 180.000,- Kč 

Krytiny tvrdé 380.000,- Kč 

Konstrukce truhlářské 1.950.000,- Kč 

Konstrukce zámečnické 100.000,- Kč 

Obklady keramické 390.000,- Kč 

Nátěry 50.000,- Kč 

Malby 65.000,- Kč 

Elektromontáže 1.850.000,- Kč 

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 850.000,- Kč 

Montáže měřicích a regulačních zařízení 300.000,- Kč 

Montáže ocelových konstrukcí 160.000,- Kč 

Ostatní práce "M" 30.000,- Kč 

Staveništní přesun hmot 670.500,- Kč 

CELKEM 11.845.500,- Kč 

Tab. 2  -  Vyhodnocení předpokládaných finančních nákladů 



„Bakalářská práce“ 
 

51 

 

 

Vlastní vyhodnocení nákladů varianty (A) činí při objemu 2 120 m
3
 nových 

konstrukcí a staveb cca 4.500,- Kč / m
3 

= 9.540 tis. Kč a u varianty (B) počítáme s náklady 

cca 5.500,-/m
3 

Kč/ m
3 

= 11.800 tis. Kč. 

Finanční návratnost se hodnotí na základě poměru přínosů a nákladů. Čím vyšší je 

tento poměr, tím je varianta efektivnější. Náklady představují finanční výdaje během 

plánování, realizace, provozování, údržby, demolice nebo likvidace, po dobu celého 

životního cyklu stavby. Stavba přináší ekonomické užitky jak z hlediska nákladů, tak jako 

nemovitost.  

U navržené varianty (B) jsou pořizovací náklady vyšší, avšak finanční přínos se 

předpokládá vyšší než u varianty (A). 
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11. Závěr 

Tématem bakalářské práce byl návrh rekonstrukce úřadu v lokalitě Praha – 

Kunratice s cílem nalezení nového využití objektu, a s tím související provedení nástavby 

stávajícího objektu a vybudování nového zázemí pro zaměstnance údržby ÚMČ.  

Rekonstrukce objektu byla řešena ve dvou variantách, které se liší svým využitím i 

zásadním rozdílem ve vzhledu objektu.  První z variant (A) obsahuje poštu, zázemí pro 

zaměstnance úřadu, veřejnou galerii a kanceláře úřadu městské části. Tato varianta byla 

zpracována na popud starostky MČ Kunratice. Druhá varianta (B) obsahuje veterinární 

kliniku, zázemí pro zaměstnance úřadu, kavárnu a prostor pro volnočasové aktivity. 

Vybraná varianta (B) byla podrobně zpracována. 

 Pro variantu (B) byly vybrány vhodné podnikatelské aktivity, které jsou nejen 

finančním přínosem pro městskou část, ale i pro lepší komfort obyvatel městské části, 

jelikož navrhovaná podnikatelská činnost se v řešené lokalitě nenachází. Návrh dále 

obsahuje umístění mobiliáře, úpravu veřejných prostor - zeleně a parkovacích ploch, 

úpravu technické a dopravní infrastruktury. 
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13. Přílohy 
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 vše vyfotografovala Lucie Ambrová 

 

 

Pohled jižní z úřadu MČ 

 

 

Pohled severní z ulice 
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Pohled severní na zázemí zaměstnanců údržby 

 

 

 

Pohled na suché WC  
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Pohled na parkoviště před objektem 

 

 

 

Pohled na řešený objekt z ul. K Libuši směr Šeberov 
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