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1. Úvod 

Hodonín je mým rodným městem a také bydlištěm, a proto jsem si téma bakalářské 

práce vybrala právě zde. Po konzultaci s vedoucím odboru rozvoje města  

ing. Jaroslavem Malátem jsem se rozhodla ke zpracování konverze dvou domů na 

Masarykově náměstí. Domy jsou v současné době jen částečně využívány a navíc ve 

značně zdevastovaném stavu. Město má snahu tento problém řešit, a proto už bylo 

vypracováno několik architektonických studií na změnu využívání obou domů. 

Uvažovalo se, že se domy zrekonstruují na kanceláře městského úřadu nebo na lázeňský 

hotel. Já jsem se rozhodla pro polyfunkční dům, v němž první nadzemní podlaží slouží 

občanské vybavenosti a ve zbylých dvou nadzemních podlažích jsou navrženy nájemní 

byty.  

Vypracovala jsem tři varianty návrhu všech podlaží, jejichž součástí je i využití 

dvoru s hřištěm, městským mobiliářem a parkovištěm pro nájemníky bytů. 

V první variantě zůstávají objekty odděleny a zároveň jsem se snažila o získání co 

největšího počtu bytů. Na patře jich tak vzniklo celkem šest. Jedná se sice o malé byty, 

přesto splňují funkčnost pro bydlení.  

Ve druhé variantě došlo k propojení objektů, ke zbourání jednoho schodiště a jako 

společný komunikační prostor jsem navrhla pavlač, ze které je přístup do jednotlivých 

bytů. Zde už jsem navrhla byty větší, na každém patře čtyři. 

Ve třetí variantě jsem objekty rovněž propojila, zachováno zůstalo opět pouze jedno 

schodiště, ale k propojení už došlo uvnitř objektů. V této variantě jsem navrhla také 

byty větší, na každém patře čtyři. Navíc se v návrhu bere v úvahu i půda nad jedním 

z objektů, kde je nově zrekonstruovaná střecha, a proto jsem zde navrhla dva podkrovní 

byty. Tuto variantu jsem si zvolila k podrobnějšímu zpracování. 

I když ne každý preferuje bydlení v centru města, jsem přesvědčena, že o byty 

v této lokalitě by zájem byl. Jde o historické jádro města, což naopak může být pro 

mnohé lákavé. 

Podle mého názoru je návrh polyfunkčního domu jedním z nejlepších využití těchto 

objektů. 
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1.1.   Cíl bakalářské práce 

Cílem mé bakalářské práce je vypracování návrhů změny využití dvou domů na 

Masarykově náměstí v Hodoníně na polyfunkční dům tak, aby byla navenek zachována 

oddělenost objektů, ale v dispozičním řešení aby byly objekty spojeny. První nadzemní 

podlaží bude sloužit občanské vybavenosti, zbylá nadzemní podlaží budou tvořit 

nájemní byty. Dále bude ve variantách řešena urbanistická koncepce okolí stavby. 

1.2.   Předmět bakalářské práce 

Předmětem bakalářské práce je vypracování studie konverze dvou domů na 

Masarykově náměstí v Hodoníně. Výsledný návrh se zabývá dispozičním řešením všech 

podlaží, urbanistickou koncepcí okolí a ekonomickou problematikou.  

1.3.   Podklady získané pro vypracování bakalářské práce 

Důležitými podklady pro zpracování bakalářské práce byly půdorysy, řezy  

a pohledy stávajícího stavu, získané z archivu Stavebního úřadu v Hodoníně, dále 

územní plán, katastrální mapa města a také mnou pořízená fotodokumentace. 
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2. Teoretická východiska 

Dům 

Dům je obecné označení pro samostatně vybudované a stálé lidské obydlí, základní 

sídelní jednotku. [12]  

Polyfunkční dům   

Stavba sdružující více funkcí svým provozem. 

Byt 

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je 

k tomuto účelu užívání určen. [6] 

Obytná místnost 

Část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky zvláštního 

předpisu, je určena k trvalému bydlení. [6] 

Podkroví  

Přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí 

krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určenými k účelovému využití. [6] 

Půda 

Přístupný vnitřní prostor vymezený střešní konstrukcí a dalšími stavebními 

konstrukcemi, bez účelového využití. [6] 

Podlaží 

Část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce 

stropu. [6] 

Obchodní prostory 

Prostory určené k obchodním činnostem. 
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Prodejna 

Obchodní zařízení, které bývá zřízeno za účelem uspokojování potřeb jednotlivých 

občanů a jejich domácností. [12]  

Osoba s omezenou schopností pohybu a orientace 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností  

a potřeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob 

používajících berle, francouzské hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, dále pak 

těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let. [10]  

Parkoviště 

Venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní 

komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání. [9] 

Parkovací stání 

Plocha určená k odstavení nebo parkování jednoho vozidla např. po dobu nákupu, 

návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. [9]  

Odstavné stání 

Plocha, která slouží k odstavení vozidla v místě bydliště nebo v místě sídla 

provozovatele vozidla po dobu, kdy vozidlo nepoužívá. Odstavná stání mohou být 

vyhrazena pro různé uživatele. [9] 
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3. Analýza současného stavu 

3.1.   Hodonín 

Hodonín leží v Dolnomoravském úvalu na pravém břehu řeky Moravy, těsně na 

hranici se Slovenskou republikou.  Po rozdělení státu v roce 1993 se stal pohraničním 

městem a býval významným hraničním přechodem mezi oběma samostatnými 

republikami. 

  Na východní straně je Hodonín oddělen od Slovenské republiky právě řekou 

Moravou, na straně západní se táhne mírně zvlněná rovina až k úpatí Chřibské 

vrchoviny. Jižním směrem se rozprostírají lužní lesy a směrem severním pokračuje 

meandrová krajina kolem řeky Moravy. V Hodoníně žije téměř 30 000 obyvatel, a je tak 

třetím největším městem Jihomoravského kraje. [13] 

 

 

 

 

  

Obr. 1: Poloha města Hodonín 
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3.2.   Historický vývoj 

Nejstarší písemná zmínka o Hodonínu pochází z roku 1169, městská práva mu roku 

1228 udělila královna Konstancie Uherská, manželka Přemysla Otakara I.  

Díky své poloze na hranici českého a uherského státu byl Hodonín od 15. století 

častým terčem nájezdů z Uher, a to během válek a povstání Uhrů proti Habsburkům, za 

třicetileté války byl drancován Švédy, později Turky a pruskými vojsky. Obyvatelstvo 

bylo také sužováno epidemiemi moru či cholery.  

Obec se v té době rozkládala pouze na místě dnešního Masarykova náměstí, o němž 

se zmiňuji dále, neboť využití objektů číslo 5 a 6 na náměstí je předmětem mé 

bakalářské práce.  

Od konce 19. století se Hodonín stal významným centrem rozšiřující se  

česko-slovenské vzájemnosti, nejvíce v oblasti školství a kulturní spolupráce. 

V roce 1918 hrálo město významnou roli při budování společného státu Čechů 

 a Slováků a ve 20. a 30. letech 20. století pokračoval průmyslový i společenský rozvoj 

města. 

Druhá světová válka poznamenala město těžkým náletem r. 1944 a přechodem 

fronty v dubnu 1945. Hodonín byl osvobozen 12.4.1945 jako první město České 

republiky. 

V roce 1949 má město cca 15000 obyvatel a v roce 1952 je rozhodnuto o výstavbě 

velkého sídliště Bažantnice. Počet obyvatel nadále roste i díky nově vybudovaným 

lignitovým dolům, tepelné elektrárně a těžbě ropy.  

V průběhu 2. poloviny 20. století vyrostla v Hodoníně další sídliště, byly 

vybudovány lázně, zimní stadion, krytý bazén a další sportovní zařízení.  

Po roce 1989 došlo ve městě k znovuoživení podnikatelské a spolkové činnosti 

 a mnohé z těchto aktivit přispěly k vylepšení vzhledu i prestiže města. [1] 

  



17 

 

3.3.   Historie náměstí 

Masarykovo náměstí a na něj navazující Národní třída tvoří a vždy tvořily 

významné centrum města. Zajímavostí je, že před rokem 1942 byla Národní třída 

dvěma samostatnými ulicemi.  

Její dolní část, ústící na dnešní Masarykovo náměstí, ležela v minulosti uprostřed 

městských valů a nesla název Rynková. Název ulice se několikrát měnil (Hessova, 

Hauptstrasse, Benešova, Stalingradská, Národní) a podobné zkušenosti  

s přejmenováním mělo i Masarykovo náměstí. Dřívější neutrální název Ringplatz byl po 

vzniku československého státu změněn na Masarykovo náměstí, aby byl za druhé 

světové války znovu obnoven. Po druhé světové válce získalo náměstí na chvíli svůj 

prvorepublikový název, avšak ten byl, stejně jako některé další názvy ulic, na počátku 

padesátých let zavržen a náměstí pak neslo jméno po komunistickém prezidentovi 

Klementu Gottwaldovi. [4] 

V roce 1990 se vrátilo ke svému pojmenování Masarykovo náměstí. 

K významným historickým dominantám náměstí patří farní kostel sv. Vavřince 

 a radnice. Stavební jádra domů zpravidla nejsou starší než z doby následující po zničení 

města požárem v roce 1746.  

Nejstarším získaným obrazem náměstí je panoramatická veduta z doby kolem roku 

1730 (obr. 2). Zástavba jak na náměstí, tak v celém městě byla polovenkovská. Na 

náměstí sice převažovaly patrové domy, samotná radnice se sousedními domy byla však 

přízemní. Historické jádro města kolem náměstí je od roku 1994 chráněno formou 

památkového ochranného pásma. [2] 

Kulturní památky na náměstí  

Kostel sv. Vavřince – původně gotická stavba z první poloviny třináctého století,  

dnešní barokní podoba je z let 1780 až 1786. Věž kostela byla dvakrát zničena požárem 

a byla zachována v novostavbě kostela z let 1780 – 1876. Před kostelem se nachází 

sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Šebestiána včetně nově rekonstruovaného náměstí se 

Zpívající fontánou. [2] 

Mariánský sloup – nazývaný také Morový, v roce 1716 ho dala postavit kněžna 

Marie Antonie z Lichtenštejna. 
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Radnice – projektantem je Arnošt Gotthilf, byla postavena na počátku 20. století,  

v letech 1902 – 1904, dnes je sídlem Městského úřadu. 

Farní úřad – postaven roku 1240 s kostelem sv. Vavřince. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.   Širší vztahy 

Masarykovo náměstí se nachází v jižní části města. Jeho dominantou je kostel  

sv. Vavřince a radnice. Tak jako u většiny náměstí, tak i zde převažují stavby občanské 

vybavenosti a stavby polyfunkční. Návštěvníci, či přímo obyvatelé náměstí zde mohou 

využívat řady služeb, např. obchodní dům IRO, několik menších obchodů s oděvy, 

banku nebo kadeřnictví.  

Dostupnost na náměstí je velmi dobrá, jsou zde dvě autobusové zastávky MHD. Na 

sever od náměstí se nachází město Brno, které je vzdáleno asi 75 km, severovýchodně 

leží město Uherské Hradiště, vzdálené 43 km. 23 km severozápadně od náměstí leží 

město Břeclav, ke slovenským hranicím je z Masarykova náměstí pouze 1,5 km. 

V těsné blízkosti náměstí prochází silniční komunikace I. třídy č. 51 směrem na 

Břeclav.  

Obr. 2: Panoramatická veduta Masarykova náměstí, r. 1730 
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3.5.   Přírodní a klimatické podmínky 

Hodonín leží v nadmořské výšce okolo 167 m, město má nejvyšší průměrnou roční 

teplotu v celé ČR, a to až 9,5 °C.  

Území okresu Hodonín náleží k povodí řeky Moravy, ze kterého lze vyčlenit tři 

dílčí povodí řek Moravy, Dyje a Myjavy. Většina povrchových toků vykazuje mírný až 

silný stupeň znečištění, v posledních letech se ale jejich kvalita zlepšuje. Na území 

okresu se nachází několik z mála zdrojů minerálních vod jižní Moravy. V současné 

době jsou však využívány pouze chlorido-jodidové vody v hodonínských lázních a díky 

tomu je město hojně navštěvováno turisty z blízkého i dalekého okolí. [11] 

3.6.   Limity území a ochranná pásma 

Limity území ukládá územní plán města Hodonín. V okolí náměstí jsou limity 

následující: 

U vodovodního řadu (DN 150) je ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od 

okraje potrubí. 

U dešťové kanalizace (DN 700/1050, DN 1200) je ochranné pásmo 2,5 m na 

každou stranu od okraje potrubí. 

U plynovodu STL (DN 100) je ochranné pásmo 1 m na každou stranu.  

U podzemního elektrického vedení VN je ochranné pásmo 1 m na každou stranu. 

U telekomunikačních sítí je ochranné pásmo 2 m na každou stranu. 

Ochranné pásmo v okolí náměstí se týká kulturních památek, které byly již 

zmíněny v kapitole 3.1. Historie náměstí. Podmínky ochrany jsou popsány v rozhodnutí 

o vyhlášení „Ochranného pásma památek na Masarykově náměstí Hodoníně“. Hranice 

ochranného pásma je zobrazeno červeně na obr. 2. 
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3.7.   Infrastruktura 

3.7.1. Dopravní infrastruktura 

V Hodoníně se nachází vlakové i autobusové nádraží, která jsou od sebe vzdálena 

pouhých 150 m a od náměstí přibližně 1 km. Železniční trať prochází téměř středem 

města a je využívána českými i mezinárodními rychlovlaky. Funguje zde rovněž MHD 

se čtyřmi dopravními linkami. Na Masarykově náměstí jsou umístěny dvě autobusové 

zastávky MHD, z nichž se můžeme dopravit do okrajových částí Hodonína (sídliště 

Bažantnice, hřbitov).  

Jak už bylo zmíněno v kapitole 3.2. Širší vztahy, v blízkosti náměstí prochází 

komunikace I. třídy č. 51 směrem na Břeclav. Dále pak dvě komunikace II. třídy č. 431 

směrem na Brno a  č. 432 směrem na Uherské Hradiště. 

  

Obr. 3: Hranice ochranného pásma 



21 

 

3.7.2. Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Správu vodního řadu ve městě Hodonín zajišťují Vodovody a kanalizace Hodonín, 

a.s. 

Kanalizace  

Veřejnou kanalizaci provozují stejně jako vodovod Vodovody a kanalizace 

Hodonín, a.s. Odpadní vody jsou vedeny veřejnou kanalizací, která navazuje na čistírnu 

odpadních vod (ČOV). V okolí náměstí je kanalizace řešena jednotnou stokou. 

Zásobování elektrickou energií 

Správu energetické sítě v celém Hodoníně provádí společnost ČEZ, a.s. 

Zásobování plynem 

Distribuci zemního plynu (VTL, STL, NTL) zajišťuje RWE Jihomoravská 

plynárenská v Hodoníně. 

Telekomunikace 

Správu telekomunikačních zařízení provádí ve městě společnost Telefonica O2 – 

Czech Republic, a.s. 

Odpad 

O likvidaci veškerého odpadu (komunálního, nebezpečného aj.) se stará TESPRA 

Hodonín, s.r.o. 
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3.8.   Historie řešených objektů 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na dva domy na Masarykově náměstí. První 

z nich, s orientačním číslem 5 (vlevo na obr. 3), byl postaven roku 1894 a původně 

sloužil jako nájemní obytný měšťanský dům. Objekt prošel několika rekonstrukcemi 

dispozičního uspořádání a modernizací fasády. Ze stavebně historického průzkumu bylo 

doporučeno zachovat dům ve dvoupatrové podobě. [17] 

Druhý z řešených domů, s orientačním č. 6 (vpravo na obr. 3), byl postaven o něco 

dříve, roku 1870. V té době byl vnímán jako velmi hodnotný. Původně sloužil jako 

obytný nájemní dům s obchodním přízemím a stejně jako první dům prošel několika 

změnami, hlavně vyhlazením fasády. Ze stavebně historického průzkumu bylo jako 

v případě prvního domu doporučeno zachovat jeho dvoupatrovou podobu. [17] 

  

 

 

 

Obr. 4: Fotografie domů z počátku 20. století  
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3.9.   Současné využití objektů a pozemku 

V současné době jsou domy pouze částečně využívány, především slouží jako 

kancelářské prostory. V 1.NP domu č. 6 zůstala zachována občanská vybavenost, 2. NP 

je prázdné a 3. NP slouží jako sklad obrazů pro galerii, která se nachází v 1.NP. 

V domě č. 5 jsou pouze kancelářské prostory, nachází se zde např. kancelář  

ing. Zdeňka Škromacha a sídlo Českého svazu bojovníků za svobodu. 

Součástí objektů je i přilehlý dvůr. V roce 2005 zde byly zbourány přízemní garáže 

a sklady a dnes je dvůr provizorně využíván jako městská tržnice. [17] 

3.10.   Stavebně konstrukční řešení  

Nosné zdivo je u obou objektů z plných cihel na betonových základech. Podle 

podkladů z archivu Stavebního úřadu v Hodoníně je zdivo v dobrém stavu, neboť 

nebyly patrny žádné praskliny. Příčky jsou zděné a stropy dřevěné trámové. 

U objektu č. 5 je strop nad suterénem železobetonový. Střešní konstrukce je 

provedena z dřevěného krovu se sedlovou střechou s bočními štíty, krytina je plechová. 

Plnou vazbu tvoří stojatá stolice. 

Zastřešení objektu č. 6 je zajištěno sedlovou střechou, jejíž konstrukci tvoří dřevěné 

vazníky s minimálním rozpětím 700 - 900 mm. Střešní plášť pak tvoří krytina  

z pálených střešních tašek s vlnitým profilem. Půda není nijak využívána, ale vzhledem 

k její rekonstrukci v roce 2011 je vhodná pro návrh podkroví. [17] 
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3.11.   Fotodokumentace objektů 

 

 

Obr. 5: Současný stav domů, pohled z náměstí 

Obr. 6: Současný stav domů, pohled ze dvora 
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Obr.7: Pohled na dvůr 

Obr. 8: Letecký snímek řešených objektů a dvoru 
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4. Návrh řešení  

4.1.   Varianta č. 1 

U první varianty jsou objekty řešeny samostatně. Byl kladen důraz na získání co 

největšího počtu bytů. 

1. NP obou objektů slouží občanské vybavenosti, v každém domě jsou navrženy 

dvě prodejny se společným hygienickým zázemím pro zaměstnance. Prodejny jsou 

menší a každá má svůj vlastní sklad přístupný jak z prodejny, tak ze společných 

komunikačních prostorů. Vstup do prodejen je z náměstí a z průjezdu domu č. 6. 

Ve 2. NP a 3. NP jsou navrženy menší byty, i přesto ale splňují funkčnost pro 

bydlení. V každém domě jsou na patře tři byty, a to o velikosti 1+1, 1+KK a 2+KK. 

Vstup do bytů je u domu č. 5 z ulice, u domu č. 6 z průjezdu. 

V 1.PP se nachází sklepní boxy k jednotlivým bytům a také úschovna kol  

a kočárkárna.  

V jedné části dvora bylo navrženo parkování pro rezidenty. Vjezd na parkoviště je 

přístupný z náměstí. Do druhé části bylo umístěno dětské hřiště a městský mobiliář, 

sloužící jak obyvatelům domu, tak i veřejnosti. Před prodejnami na náměstí byla 

navržena dvě parkovací stání pro zásobování. 

U této varianty dochází ke zbourání pozůstalé zástavby, která ohraničovala dvůr. 

Důvodem byla lepší práce s dispozičním uspořádáním bytů a obchodních prostor 

v 1.NP. 

Tato varianta má ale několik nevýhod. Jednou z nich je střet automobilů  

a obyvatel domu č. 6, popř. návštěvníků dětského hřiště, v průjezdu. Další nevýhodou 

je, že žádný ze vstupů do prodejen není řešen pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 
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Obr.9: Varianta č. 1 – 1.PP 

Obr. 11: Varianta č. 1 – 2.NP a 3.NP 

Obr. 10: Varianta č.1 – 1.NP 



28 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 12: Varianta č. 1 - situace 
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4.2.   Varianta č. 2 

V této variantě dochází k propojení objektů a je zachováno pouze jedno schodiště  

u domu č. 5.  

1. NP slouží občanské vybavenosti, v domě č. 5 je navržena větší prodejna, která 

zasahuje až do domu č. 6. Má vlastní hygienické zázemí a menší kancelář pro 

zaměstnance. Vstup do prodejny je z náměstí. Zbylá část 1.NP u domu č. 6 je navržena 

pro dva kancelářské prostory se společným hygienickým zázemím a vstupem 

z průjezdu. 

Vstup do bytů ve 2.NP a 3.NP je z nově navržené pavlače, pouze byt u schodiště 

má vstup ze schodišťového prostoru. Na každém patře se nachází čtyři větší byty  

o velikosti 2+1, 2+KK, 3+1, 3+KK. 

1. PP slouží obyvatelům domu, jsou zde navrženy sklepní boxy pro každý byt, dále 

úschovna kol a kočárkárna. 

Ve dvoře se opět nachází parkoviště sloužící obyvatelům bytů, dětské hřiště  

a městský mobiliář sloužící i veřejnosti. Vjezd automobilům na parkoviště z náměstí je 

zakázán a je nově navržena komunikace z ulice Anenská. Před prodejnami na náměstí 

byla opět navržena dvě parkovací stání pro zásobování. 

V této variantě také dochází ze zbourání pozůstalé zástavby ze stejného důvodu, 

jako tomu bylo u varianty č. 1. 

Tato varianta má své výhody i nevýhody. Zřízením pavlače se dosáhne většího 

vnitřního prostoru, nevýhodou je ale nově zřízený vstup z náměstí, který slouží 

výhradně nájemníkům bytů. Touto úpravou se zasáhne i do průčelí domu, což by mohlo 

být problémem vzhledem k tomu, že se objekty nacházejí v ochranném pásmu. 

Další nevýhodou je, že zde není řešen vstup pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  
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Obr. 14: Varianta č. 2 – 1.NP 

Obr. 15: Varianta č. 2 – 2.NP a 3.NP 

Obr. 13: Varianta č. 2 – 1.PP 
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  Obr. 16: Varianta č. 2 - situace 
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4.3.   Varianta č. 3 

V této variantě rovněž dochází k propojení objektů a je zachováno pouze jedno 

schodiště v domě č. 6.  

V 1. NP u domu č. 5 je navržena menší kavárna, dům č. 6 má v 1. NP dva obchodní 

prostory. Hlavní vstup do kavárny je z náměstí, další vstup ze dvora slouží 

návštěvníkům využívajícím venkovní zahrádku. 

Vzhledem k výškovému rozdílu 370 mm od upraveného terénu a podlahy 1. NP 

byla před prodejnou navržena bezbariérová rampa se sklonem 1:8. 

Z náměstí je také vstup do prodejen, v nichž je zřízena rampa opět se sklonem 1:8. 

Obě prodejny mají vlastní hygienické zázemí.  

Ve 2. NP a 3. NP jsou navrženy čtyři větší byty o velikosti 2+KK, 2+KK, 2+KK, 

3+KK, do kterých je vstup z podchodu v domě č. 6. 

V této variantě dochází na rozdíl od výše uvedených variant i k využití půdních 

prostorů. U objektu č. 6 je půda nově zrekonstruovaná a zřízení podkroví tak bylo 

možné, jsou tam tedy navrženy dva podkrovní byty o velikosti 2+KK a 3+KK.  

V 1. PP se opět nacházejí sklepní boxy pro každý byt, úschovna kol, kočárkárna, 

sušárna a sklad sezónního nábytku pro kavárnu.  

V této variantě také dochází ze zbourání pozůstalé zástavby. 
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Obr. 17: Varianta č. 3 – 1.PP 

Obr.  18: Varianta č. 3 – 1.NP 

Obr. 19: Varianta č. 3 – 2.NP a 3.NP 
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Obr.  20: Varianta č. 3 – 4.NP 

Obr. 21: Varianta č. 3 - situace 
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4.4.   Výběr výsledné varianty 

Výhody a nevýhody variant č. 1 a č. 2 byly popsány výše. 

3. varianta má výhod několik. U vstupů v 1.NP bere ohled na osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Vstupy do těchto prostor jsou zachovány podle 

stávajícího stavu, takže není narušeno průčelí domu, jsou změněny pouze okenní otvory 

v 1. NP. 

Dále bylo záměrem zachovat venkovní oddělenost objektů, ale v dispozičním řešení 

objekty spojit, čehož bylo dosaženo ve 2. i 3. variantě. 

Zatímco ve 2. variantě je komunikačním prostorem pavlač, ve 3. variantě se 

nachází uvnitř objektu. Toto řešení je podle mého názoru výhodnější, a proto jsem si ho 

vybrala k dalšímu zpracování. 

4.5.   Využití pozemku 

Dvůr ve 3. variantě je řešen obdobně jako u variant předchozích. Ve dvoře je 

umístěno parkoviště sloužící výhradně pro rezidenty a zaměstnance prodejen. Vjezd na 

parkoviště je zajištěn z ulice Anenská, kde byla navržena nová komunikace vedoucí na 

tento dvůr.  

Na pozemku se nachází dětské hřiště a městský mobiliář, vše určené nájemníkům 

domů. Ze dvora budou odstraněny železobetonové panely a plocha bude částečně 

zatravněna. 206 m2 pozemku nebude využito vzhledem k těšné blízkosti panelového 

domu, 470 m2 bude vyasfaltováno pro parkoviště.  

Součástí kavárny je i menší venkovní zahrádka, umístěná právě ve dvoře.  

4.6.   Dispoziční řešení objektů 

V 1.PP je umístěno deset sklepů, takže každému bytu přísluší jeden sklep. Dále se 

zde nachází úschovna kol, kočárkárna, sušárna a sklad sezónního nábytku pro kavárnu. 

Vstup do 1.PP byl zachován jednoramenným schodištěm, které se nachází v podchodu 

domu č. 6. Větrání a osvětlení sklepních prostor je u domu č. 6 řešeno dvěma 

anglickými dvorky, u domu č. 5 jsou tři stávající sklepní okna zachována a tři jsou 

přidána.  
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1.NP slouží občanské vybavenosti. Je zde navržena menší kavárna, která má ve 

dvoře vlastní venkovní zahrádku. Součástí kavárny jsou prostory výhradně pro 

zaměstnance, jedná se o sklad, kancelář a hygienické zázemí, a také prostory určené pro 

návštěvníky kavárny, ve kterých se nachází WC pro ženy, muže a osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V 1.NP jsou dále dva menší obchodní prostory, každý 

s vlastním hygienickým zázemím určeným pro zaměstnance. Vstupy do těchto prostor 

jsou umožněny z náměstí, výjimku tvoří kavárna, kde je vstup zřízen i ze dvora, ovšem 

výhradně pro využití venkovní zahrádky. 

2.NP a 3.NP jsou stejná a nachází se zde osm nájemních bytů. Vstup do bytů je 

umožněn dvojramenným schodištěm, které je umístěno v podchodu domu č. 6. Ke 

vstupu do podchodu, který je určen pouze nájemníkům bytů, slouží vstupní vrata 

z Masarykova náměstí a mřížová brána ze dvora. Na každém podlaží se nacházejí čtyři 

větší byty, tři jsou 2+KK a jeden 3+KK. Do jednotlivých bytů se vstupuje z domovní 

chodby, která vede od schodiště a je téměř uprostřed domů. Dva byty a obývací pokoj 

s kuchyní třetího bytu jsou orientovány na východ do náměstí, jeden byt a zbylá část 

třetího bytu je orientována na západ do dvora.  

Ve 4. NP se nachází dva podkrovní byty. Vstup do nich je stejný jako u nižších 

podlaží přes dvojramenné schodiště umístěné v podchodu. Byty jsou o velikosti 2+KK  

a 3+KK, byt 2+KK je orientován na východ do náměstí a byt 3+KK je orientován jak na 

východ, tak na západ, a to obývacím pokojem a kuchyní. Vstup do jednotlivých bytů je 

z menší domovní chodby vedoucí od schodiště.  

 

4.7.   Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou   
schopností pohybu a orientace 

Vzhledem k počtu podlaží nebyl zřízen výtah, a tak je pouze 1.NP řešeno jako 

bezbariérové. Výškový rozdíl podlahy a úrovně terénu u obou objektů je 370 mm,  

proto byla před kavárnou navržena rampa o délce 3 000 mm, sklonu 1:8  

a s požadovaným manipulačním prostorem o průměru 1 500 mm. Rampa je z obou stran 

zabezpečena zábradlím do výšky 900 mm a 225 mm s přesahem madla 150 mm. Stejné 

zábradlí je navrženo i u tří schodišťových stupňů z druhé strany rampy. Bezbariérový 

vstup do kavárny je také ze dvora, kde už žádný výškový rozdíl není.  
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Dva obchodní prostory v 1.NP jsou rovněž bezbariérové. Rampa o délce 3000 mm, 

sklonu 1:8, se stejným zábradlím jako u rampy před prodejnou a s manipulačním 

prostorem o průměru 1 500 mm je umístěna uvnitř prodejen. 

V kavárně je navrženo jedno bezbariérové WC podle vyhlášky 398/2009 Sb.  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Dveře do pobytových prostor mají šířku 900 mm a před WC je zajištěn dostatečný 

manipulační prostor. 

4.8.   Stavebně konstrukční řešení objektu 

Nosné obvodové zdivo zůstalo zachováno s výjimkou vybourání nebo vyzdívání 

okenních nebo dveřních otvorů. V domě č. 5 bylo odstraněno schodiště a ve vzniklém 

schodišťovém prostoru byl nově zbudován strop. Nosné zdivo, ke kterému bylo 

schodiště přichyceno, zůstalo v 1.PP a v 1.NP zachováno, ve 2.NP a ve 3.NP bylo 

zbouráno a nahrazeno nosným ŽB průvlakem. Vzhledem k navržené kavárně v 1.NP 

bylo zbouráno nosné zdivo a bylo taktéž nahrazeno ŽB průvlaky podpíranými 

ocelovými sloupy. 

Ve 2.NP a ve 3.NP došlo k propojení objektů a v důsledku toho bylo obvodové 

nosné zdivo nahrazeno ŽB průvlaky a ty uloženy na obvodovou nosnou konstrukci. 

Mezibytové příčky mají tloušťku 250 mm a jsou navrženy z cihelných bloků 

POROTHERM  25 AKU SYM. Vnitřní nenosné příčky o tloušťce 115 mm jsou 

z cihelných bloků POROTHERM 11,5 AKU. 

4.NP nebylo ve stávajícím stavu nijak dispozičně řešeno, tudíž nevznikly žádné 

bourací práce, pouze bude provedena tesařská výměna pro vhodné uložení střešních 

oken. Mezibytové příčky a vnitřní nenosné příčky jsou navrženy ze stejných cihelných 

bloků, jako tomu bylo v případě nižších nadzemních podlaží. 

V čelním průčelí u obou objektů byly zachovány stávající velikosti oken. Tvary 

výkladců zachovávají osovou linii s okny v nadzemních podlažích. Otvorové prvky 

zadního průčelí jsou přizpůsobeny vnitřním dispozičním úpravám, zachovávají si však 

podobnou velikost jako otvory do náměstí. 
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4.9.   Řešení dopravní obslužnosti 

4.9.1. Doprava v pohybu 

Vzhledem k tomu, že se řešené objekty nacházejí v centru města, je zde zvýšená 

intenzita dynamické dopravy. V roce 2010 proběhla revitalizace náměstí, čímž byla 

poměrně dobře zajištěna statická doprava.  

 Po konzultaci s dopravním inženýrem jsem zjistila koeficient obrátkovosti 

prodejen, který je 3 a koeficient bytů 1,5.  Z těchto koeficientů byl vypočten počet cest 

41 na základě údajů dopravy v klidu. Intenzitu na přilehlé komunikaci na Masarykově 

náměstí lze odhadnout zhruba ve výši 3 000 až 4 000 vozidel za 24 hodin.  

Rekonstrukce objektu tedy nijak nenaruší dynamickou dopravu, protože dopravní 

přitížení bude zanedbatelné. 

 

Jak už bylo zmíněno v kapitole Dopravní infrastruktura, na náměstí se nacházejí 

dvě autobusové zastávky MHD se čtyřmi linkami. Jejich intenzita je ve špičce každých 

dvacet minut, ve večerních hodinách je to pak půl hodiny. 

4.9.2. Doprava v klidu 

Na náměstí se nacházejí parkovací stání, která budou také využívána návštěvníky 

kavárny a dvou navržených prodejen. Před obchodními prostory jsou navržena dvě 

parkovací stání pro zásobování.  

V zadní části domů, tedy ve dvoře, je parkoviště sloužící pro rezidenty. Aby bylo 

zabráněno parkování cizím osobám, je před vjezdem na pozemek zřízena závora. Ve 

dvoře bylo navrženo 19 odstavných stání a jedno místo pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Vjezd na parkoviště nebude přístupný z náměstí, ale bude z ulice Anenská. Aby 

bylo dosaženo požadované osové vzdálenosti 50 m od výjezdu z parkoviště a od silnice 

I. třídy, musela nově navržená komunikace zasáhnout do stávajícího parkoviště. Tím by 

však došlo ke ztrátě parkovacích míst, a proto bylo parkoviště znovu navrženo a počet 

míst navýšen o 2 parkovací stání a jedno stání pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace.  
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4.9.3. Výpočet parkovacích a odstavných stání dle ČSN 73 6110 

= ∗ + ∗ ∗  

N – celkový počet stání  

Oo – základní počet odstavných stání 

Po – základní počet parkovacích stání 

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp – součinitel redukce počtu stání 

Ob – počet odstavných stání pro byty 

Or – počet odstavných stání pro obytný dům 

Pk – počet parkovacích stání pro kavárnu 

Pp1 – počet parkovacích stání pro 1. prodejnu 

Pp2 – počet parkovacích stání pro 2. prodejnu 

10 bytů   do 100 m2 

Kavárna   Plocha pro hosty = 87 m2 

1. prodejna   Prodejní plocha = 34,79 m2  

2. prodejna   Prodejní plocha = 53,55 m2  

ka = 1   (stupeň automobilizace 1:2,5)  

kp = 0,8   (město do 50 000 obyvatel, dobrá kvalita dostupnosti) 

Ob = 10/1 = 10 

Or = 1/1 = 1 

Oo = Ob + Or = 10+1 = 11 

Pk = 87/12 = 7,25 

Pp1 = 34,79/50 = 0,69 

Pp2 = 53,55/50 = 1,07 

Po = Pk + Pp1 + Pp2 = 7,25 + 0,69 + 1,07 = 9,07 



40 

 

 
Výpočet: 

N = O ∗ k + P ∗ k ∗ k  

N = 11 * 1 + 9,07 * 1 * 0,8 

N = 18,20 stání  návrh 19 stání + 1 stání pro ZTP 

4.10.  Technická infrastruktura 

Napojení objektů na inženýrské sítě zůstává stávající. Nově budou provedeny 

vnitřní rozvody vody, kanalizace, plynu a elektřiny. 

4.11.   Vytápění objektů 

V každém bytě byl navržen kondenzační kotel. U čtyř bytů bude kotel napojen na 

stávající komíny, u zbylých šesti bylo navrženo šest nových komínů.  

Stejným způsobem bude vytápěno i první nadzemní podlaží. V případě prodejen 

bude kouřovod kondenzačních kotlů ústit do podchodu. Vzhledem k tomu, že podchod 

bude uzavřen, bude ze dvora zřízena mřížová brána, aby byl zajištěn dostatečný přívod 

vzduchu. 

4.12.   Popis vlivu stavby na životní prostředí 

Vzhledem ke zvýšení prašnosti a hlučnosti během rekonstrukce musí byt dodrženy 

limitní parametry. Použité stavební materiály nebudou mít negativní vliv na zdraví ani 

životní prostředí. Stavební odpad bude ukládán do kontejnerů a následně odvážen na 

skládku. 

4.13.   Zeleň 

V západní části náměstí byla v roce 2008 provedena výsadba listnatých stromů. 

Tyto stromy před objekty zůstanou zachovány a výsadba zeleně se bude týkat pouze 

dvora. Jeho část, která bude sloužit nájemníkům bytů, bude zatravněna a budou zde 

vysazeny čtyři listnaté stromy. 
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5. Ekonomické vyhodnocení 

5.1.   Vyhodnocení 

Zastavěná plocha     435,22 m2 

Obestavěný prostor    7 130,67 m3 

Plocha příslušenství bytů    191,24 m2  

Plocha pro návštěvníky OV   203,79 m2  

Plocha pro zaměstnance    63,07 m2  

Plocha bytů     753,32 m2 

Plocha společných komunikačních prostorů 261,24 m2  

Plocha dvoru     1633,04 m2  

Pochozí zpevněné plochy    182,92 m2 

Plocha parkoviště     1 043,85 m2  

Zatravněná plocha    85,37 m2 

5.2.   Orientační propočet stavby 

Jednotkové ceny pro rekonstrukci objektů není jednoduché určit. Při tomto 

propočtu bylo postupováno podle odborných odhadů z dostupných informací, které 

vyplývají z již realizovaných rekonstrukcí. 

Cena rekonstrukce byla stanovena pomocí jednotkových cen, ve kterých jsou 

uvedeny bourací práce zdiva, schodiště, stropů, povrchové úpravy, demontáž stávající 

sanity, stávajících nášlapných vrstev, výplní otvorů. V ceně jsou také zahrnuty nové 

konstrukce, nové povrchové úpravy, vybourání a zazdění nových a stávajících otvorů, 

nové nášlapné vrstvy. 
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Propočet 

Konverze studie dvou domů na Masarykově náměstí, Hodonín 

Stav. obj. č. Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 

I. POZEMEK 

  Stavební parcely m2 2 279,66 0 0 
  Celkem za I. část       0 

II. STAVEBNÍ ČÁST 
SO 01 Stávající část objektu 

  Rekonstrukce m3 7 130,67 2 704,00 1 928 1331 

SO 02 Příjezdová plocha, komunikace pro pěší, parkoviště 

  Chodníky m2 182,92 626 114 508 

  Parkovací plocha m2 1043,85 1081 1 128 402 

SO 03 Vegetace 

  Zatravnění m2 85,37 176 15 025 

  Výsadba stromů ks 4 620 2 480 

SO 04 Mobiliář 

  Hřiště m2 180 408 73 440 

  Pískoviště m2 36 700 25 200 
  Zahradní lavička ks 4 1300 5 200 
  Automatická závora ks 1 36 900 36 900 

SO 05 Schodiště, rampa 

  Schodiště + podesta m 2,4 225 540 
  Bezbariérová rampa m 3 3250 9 750 
  Celkem za II. část       20 692 777 

III. PROJEKTOVÉ PRÁCE 
  Projektové práce % 4  -  827 711 

IV. NUS 
  Zařízení staveniště % 2  -  413 856 

V. REZERVA 
  Rezerva % 12  -  2 483 133 

  CELKEM ZA REKONSTRUKCI 24 417 476 
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6. Závěr 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout polyfunkční dům ze dvou 

objektů na Masarykově náměstí v Hodoníně s minimálně jedním nadzemním podlažím 

vyhrazeným občanské vybavenosti. Byly zpracovány tři varianty návrhu, které řeší 

dispozice jednotlivých podlaží a také dvůr v zadní části objektů. Návrhy byly 

zpracovány na základě podkladů stávajícího stavu. 

Mým záměrem bylo objekty uvnitř propojit a zachovat pouze jedno schodiště. 

Tohoto bylo dosaženo ve variantě č. 3, v níž první nadzemní podlaží slouží občanské 

vybavenosti a ve zbylých třech nadzemních podlažích jsou navrženy byty o velikosti 

2+KK, 2+KK, 2+KK, 3+KK a dva podkrovní byty o velikosti 2+KK a 3+KK. 

Domy se nacházejí v centru města a jsou ve značně zchátralém stavu, proto si 

myslím, že rekonstrukce těchto objektů bude přínosná jak pro zlepšení okolí náměstí, 

tak i pro  město, které by prostory v těchto domech pronajímalo. 
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