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Anotace 

Červenka Lukáš, Návrh stavby s kulturně-společenským využitím, Ostrava Muglinov, 

katedra městského inženýrství, Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2013, 46 stran, vedoucí bakalářské práce Ing. Kalvach Jiří. 

Bakalářská práce se zabývá vypracování studie objektu s kulturně-společenským využitím, 

v městské části Slezská Ostrava. Ve funkčním uspořádání je nový objekt navržen  

ve variantě „A“ – kulturní sál a fitness a variantě „B“ – rehabilitace a fitness. Následně 

bylo realizováno porovnání, vyhodnocení a výběr vítězné varianty. Za vítěznou variantu 

lze považovat variantu „A“, ve které je ponecháno tradiční využití stavby s kulturním 

sálem s navýšenou kapacitou ze 120 na 250 osob, zároveň došlo k obohacení stavby o nové 

způsoby využití. Vybraná varianta A určená k realizaci byla podobně rozpracována  

do stavebně technického řešení, dispozičního řešení, osvětlení, dopravního řešení, 

inženýrské sítě včetně parku a mobiliáře. 
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functional configuration, it's a cultural hall and a gym. Variant „B“ - rehabilitation and 

gym. After that comparing, evaluation and choice of winning variant were realized.  

The „A“ variant could be considered as a winning variant, where it keeps traditional use of 

bulding with cultural hall with higher capacity from 120 to 250 people, at the same time 

new building was enhanced of new way of use. Chosen variant „A“ was developed in 

similar way in structuraly technical arrangement, dispositial arrangement, lighting, traffic 

arrangement, engineering network including park and street furniture. 
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1. Úvod 

 

Kulturně-společenská zařízení pomáhají lidem naplňovat jejich potřeby pro setkávání  

a realizovat vzájemnou konfrontaci jejich myšlenek a názorů. Zároveň vytvářejí prostorové 

a technické předpoklady pro realizování společenských aktivit mládeže i dospělých. Jsou 

důležitá pro rozvoj společenského života a místní kultury v jednotlivých obcích. Nabývají 

podobu od kulturně-společenských zařízení na nejnižším stupni až po rozsáhlé víceúčelové 

komplexy. Jejími zřizovateli jsou např. obce, městské části, obecně prospěšné společnosti, 

akciové společnosti. Provoz zařízení je zpravidla financován z místních zdrojů. 

 

 V současné době mají kulturně-společenská zařízení odlišnou úroveň technického 

stavu a stupně využití. Některá jsou zdevastovaná, dokonce i zrušena nebo naopak 

zrekonstruovaná a dobře udržovaná. Ukazuje se však, že pro život obyvatel mají své 

opodstatnění a je třeba usilovat o jejich zachování a s ohledem na životní styl přizpůsobit 

jejich rozsah nabízených činností. Součástí nabídky by měly být činnosti umělecké  

a vzdělávací, kulturní služby, ale rovněž činnosti podporující zdravý způsob života  

v podobě sportovních, ozdravných a rehabilitačních činností. To znamená, měly by nabízet 

komplexní činnosti, tedy činnosti prospěšné duchu i tělu. 

      

 Struktura práce obsahuje teoretická východiska vztahující se k řešené problematice, 

aplikační část řešení u jednotlivých variant a výkresovou část v úrovni podrobnosti pro 

územní řízení. 

 

 Předmětem bakalářské práce je vypracování studie nového objektu s kulturně-

společenského domu v Ostravě Muglinově, obvod Slezská Ostrava. Součástí studie  

je nejen vypracování nového objektu s kulturně-společenským využitím, ale také současně 

řešení vnitřních funkčních vazeb, stavebních konstrukcí, včetně vazeb na okolí, přístupu, 

parkování a úpravy nejbližšího okolí. Zároveň navržený objekt je vybaven zařízením  

a úpravami pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, aby vyhovovala 

požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

 

 Ve funkčním uspořádání je nový objekt vypracován ve variantě „A“ a „B“. 

Varianta „A“ – kulturní sál a fitness je navržena tak, aby zastoupila funkci stávajícího 
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kulturního domu. Varianta „B“ – rehabilitace a fitness je navržena především pro 

obohacení dané lokality o rekreační a ozdravné funkce. Porovnání ekonomické náročnosti 

obou návrhů je realizováno ve formě propočtů nákladů. Následně je zhodnocena a detailně 

zpracována vybraná varianta s grafickým řešením pro územní řízení. Grafická část je 

vypracována prostřednictvím softwarového programu ArchiCad 16.    

 

 

1.1 Vymezené cíle  

 

V bakalářské práci jsou vymezeny následující cíle:  
 

• Návrh dvou variant objektu s kulturně-společenským využitím 

• Porovnání ekonomické náročnosti obou variant 

• Porovnání kladů a záporů obou variant 

• Vybranou variantu objektu napojit na stávající inženýrské sítě 

• Návrh využití přilehlé zeleně 

• Návrh řešení parkování v blízkosti objektu 

• Zpracování textové části k dané problematice. 

 

 

1.2 Podklady pro zpracování 

 

Pro vypracování studie objektu s kulturně-společenským využitím v městské části Slezská 

Ostrava bude vycházeno z níže uvedených podkladů: 

• Územní plán města Ostravy dostupný z WWW: http://gisova.ostrava.cz/ 

• Katastrální mapa dostupná z WWW: http://cuzk.cz/ 

• Výpis z katastru nemovitostí dostupný z WWW: http://cuzk.cz/ 

• Mapy ČUZK dostupné z WWW: http://cuzk.cz/ 

• Vyhlášky a zákony ČR 

• Normy ČSN 

• Vlastní fotodokumentace řešeného území 

• Vyjádření o existenci sítí (OVAK, ČEZ, RWE, Telefónica O2). 
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2. Teoretická východiska 

 

V této kapitole jsou vymezena teoretická východiska vztahující se k řešené problematice. 

Jedná se o charakterizování občanské vybavenosti včetně jejího členění, dopravní a 

technické infrastruktury. Zároveň je pozornost věnována specifikování požadovaného 

obsahu u dopravní infrastruktury a souboru dílčích technických systémů u technické 

infrastruktury. Následuje stručný popis základních pojmů užívaných v této práci. 

 

 

2.1  Občanské vybavení v obytné zóně 

 

 Občanské vybavení představuje rozsáhlý soubor nevýrobních i výrobních zařízení, 

sahající od správy a administrativy až po školství a výchovu. Rozvoj občanské vybavenosti 

vede ke zvýšení standardu kvality a pohotovosti všech služeb, které občanské vybavení 

nabízí obyvatelům měst, ale i těm, kteří za službami dojíždějí. Občanská vybavenost 

pozitivně ovlivňuje zvyšování pracovních příležitostí a zajišťuje standardní úroveň 

obyvatel a způsob jejich života. [27]  

 

 Občanskou vybavenost lze také charakterizovat jako soubor funkčně závislých 

zařízení v prostoru města, funkčně vzájemně nezávislých (vybavenost je vhodná pro 

sdružování) a funkčně uvolněných (vybavenost je kompozičně vázaná na významné 

městské prostory). Občanská vybavenost se člení s ohledem na základní stupnici činností 

do tří skupin [3]:  

• činnosti povahy společensko-správní 

• činnosti povahy ekonomické 

• činnosti povahy sociální. 

 

Další členění občanského vybavení vychází z činností a umístění a jedná se o tyto stavby 

[27]: 

a) stavby pro školství a výchovu 

b) stavby pro kulturu 

c) stavby pro tělovýchovu a sport  

d) stavby pro zdravotní péči 

e) stavby pro sociální péči  

f) stavby pro maloobchod 
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g) stavby pro ubytování 

h) stavby pro stravování 

i) stavby služeb 

j) stavby pro správu a administrativu 

k) stavby pro církev 

l) stavby pro vědu a výzkum 

m) stavby specifické.

 

Ad a) Stavby souvisí s životem obyvatelstva. Jedná se např. o objekty mateřských, 

základních a středních škol, gymnázií a vysokých škol. [3]  
 

Ad b) Jsou umístěny ve čtvrťových nebo obvodových centrech Jedná se o kulturně 

společenská zařízení od základních stupňů až po rozsáhlé víceúčelové komplexy 

s rozmanitou náplní, např. slouží k provozování divadelního umění (divadlo) nebo 

k provozování hudebního umění (koncertní sály) atd. [3]   

Ad c) Budují se v podobě center volného času mající víceúčelové využití, a to v létě  

i v zimě a mají podobu např. dětského hřiště, sportovního areálu atd. [3] 

Ad d) Jsou budovány pro větší spádové obvody, přičemž ve vyšších skladebných celcích 

jsou základem zařízení pro specializovanou zdravotnickou péči, např. polikliniky, 

nemocnice. [3]  

Ad e) Stavby sociální péče představují zařízení pro rodinu a děti, občany zdravotně 

postižené, staré občany, občany potřebující zvláštní pomoc a pro občany společensky 

nepřizpůsobivé, např. domovy důchodců, azylové domy atd. [3] 

Ad f) Stavby pro maloobchod představují obchodní zařízení pro všechny formy prodeje, 

např. hypermarkety, supermarkety atd. [27]  

Ad g) Stavby představují zařízení k přechodnému ubytování včetně poskytování jiných 

služeb, jedná se např. o hotely, motely, turistické ubytovny atd. [27]. 

Ad h) Společným rysem těchto budov je veřejný přístup a komerční zaměření provozu, 

např. restaurace, vinárny atd. [27] 

Ad i) Představují zařízení, která se liší s ohledem na poskytované služby, a to buď výrobní, 

opravárenské a nevýrobní, např. hřbitovy, truhlářství atd. [27]  

Ad j) Představují zařízení nekomerčního charakteru a slouží pro správu a řízení obcí, krajů 

a států, např. banky, spořitelny atd. [27]  

Ad k) Jedná se o objekty sakrální (kostely, kaple, modlitebny) a profánní stavby, např. 

knihovny s modlitebnou a specifické formy ubytování atd. [27]  
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Ad l) Stavby jsou budovány za účelem vývoje vědeckých poznatků, jsou součástí 

vysokoškolských areálů nebo areálů výrobních podniků. [27] 

Ad m) Jedná se o stavby se specifickým zaměřením, které slouží k doplnění občanské 

vybavenosti v určité oblasti, např. zařízení lázeňských měst, veletržní areály atd. [27] 
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 Občanská vybavení lze rovněž členit dle charakteru umístění, četnosti výskytu  

a používání zařízení, míry závislosti na bydlení, na demografické a sociální skladbě 

obyvatel. Podle těchto kritérií se zařízení dělí na [27]:  

1. Základní (s vazbou na bydliště) 

2. Vyšší (s vazbou na bydlení, koncentraci a hustotu obyvatel) 

3. Specifické (s vazbou na podmínky přírodní, územně technické a regionální). 

 

Ad 1) Mezi základní občanskou vybavenost se obvykle řadí ta zařízení, která obyvatelé 

denně potřebují nebo vyžadují a je úzce vázáno na pěší docházkovou vzdálenost. Jedná se 

zejména o školy a prodejny základního zboží denní potřeby. [27] 

 

Ad 2) Vyšší občanská vybavení jsou především ta zařízení, která jsou spjata s motorovou 

dopravou a mají vztah vůči obytné čtvrti, obvodu či celému sídelnímu celku. S funkční 

složkou bydlení je propojena systémem MHD. Mezi vyšší vybavenost lze zařadit stavby 

pro kulturu, nevýrobní služby, sociální péči, zdravotnictví, administrativní budovy, garáže 

nebo stavby pro tělovýchovu a sport. [27] 

 

Ad 3) Specifická zařízení vycházející zejména z přírodních podmínek v dané oblasti jsou 

představována např. zařízeními pro zimní rekreaci, vleky, lázeňské léčebny atd. [27] 

 

 

2.2 Dopravní infrastruktura 

 
Cílevědomé přemisťování osob a předmětů za použití různých dopravních prostředků  

a technologií nazýváme dopravou. V souvislosti s dopravou je spojována rychlost, 

bezpečnost a hospodárnost, osobní doprava je pak spojována s požadavkem pohodlí  

a kulturou cestování. Doprava je jedním z infrastrukturních odvětví světového 

hospodářství, které se od průmyslových a zemědělských odvětví odlišuje univerzálností 

výrobních spojení s jinými výrobními odvětvími. Dopravní proces představuje pokračování 

procesu výrobního. [8] 
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 Dopravní infrastrukturou se rozumí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pozemky, stavby a s nimi související zařízení, 

např. pozemních komunikací, drah, vodních cest a letišť. [27] 

 

 Dopravní infrastruktura je úzce spjatá s občanskou vybaveností, a to především její 

vazbou na pěší docházkovou vzdálenost od MHD u základní občanské vybavenosti  

a u vyšší občanské vybavenosti je to především vazba na motorovou dopravu. [27] 

 

Mezi hlavní specifikace, které musí dopravní infrastruktura obsahovat, patří [27]: 

• zajištění bezpečnosti všech účastníků dopravy 

• podílet se aktivně na tvorbě a ochraně krajiny a veřejných prostor 

• být službou pro rozvoj území 

• minimalizovat nároky na zábor 

• chránit životní prostředí, minimalizovat nebo zcela odstranit negativní vlivy dopadu 

dopravy, 

• zabezpečit všechny nároky na přepravu 

• dokonale obsluhovat území. 

 

 

2.3 Technická infrastruktura 

 

Technická infrastruktura slouží k zajištění obslužnosti urbanizovaného území 

prostřednictvím technických systémů. Jedná se o systémy hromadné obsluhy 

urbanizovaného území měst a obcí a řadí se mezi ně [5, 16]: 

1. Systém zásobování vodou 

2. Systém odvodnění 

3. Systém zásobování elektrickou energií 

4. Systém zásobování energetickým plynem 

5. Systém centralizovaného zásobování teplem 

6. Systém produktovodů a ropovodů 

7. Systém veřejných komunikačních sítí 

8. Systém odpadového hospodářství. 
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Ad1) Zajištění systému zásobování vodou je realizováno napojením buď na zdroj vody 

(obvykle studnu) nebo na veřejný rozvod vody (vodovodní řád). Daný systém zahrnuje 

jímání vody, úpravu vody včetně její akumulace, dopravu a distribuci vody. S ohledem na 

zdroj vody, místní podmínky a podrobného průzkumu dané lokality lze využít buď jímadla 

povrchových vod (jímadla z vodních nádrží a vodních toků) nebo jímadla podzemních vod 

(jímadla pramenů, studní a pomocí horizontálních jímadel). Následuje úprava vody, jejímž 

cílem je vlastnosti surové vody přeměnit na vlastnosti předepisované dle stanovených 

předpisů. Současně v rámci úpravy musí být zajištěná akumulace vody, což je odstranění 

případných disproporcí v rámci přítoku a odtoku vody. Doprava je zabezpečována 

přiváděcími a zásobovacími řády a následně distribuce rozvodnou vodovodní sítí. [5, 16] 

  

Ad2) Systém odvodňování představuje zařízení pro odvádění dešťových, splaškových  

a průmyslových odpadních vod a to například z obytného území, závodů a zpevněných 

ploch atd., zajištující vyčištění, a tím zabezpečení fungování vodních toků bez jejího 

znečištění. [5]  

 

Ad3) Systém zásobování elektrickou energií tvoří přenos a rozvod elektrické energie. 

Převážná většina elektráren, např. jaderné, tepelné, vodní, sluneční, větrné atd., vyrobenou 

energii dodává pomocí zvyšovacích transformátorů do páteřního přenosového systému  

o velmi vysokém napětí. Z tohoto systému jsou napájeny vstupní rozvodny velkých 

závodů, distribuční rozvodny velkých měst a distribuční sítě vysokého napětí, které dále 

vedou elektrickou energii do distribučních sítí nízkého napětí a zásobují zastavěné území 

obytného pásma. [5]  

 

Ad4) Systém zásobování energetickým plynem zahrnuje dopravu zemního plynu i z velmi 

vzdálených nalezišť. [5]  

 

Ad5) Systém centralizovaného zásobování teplem se navrhuje buď jako jednostupňová 

nebo dvoustupňová soustava. Jednostupňová soustava je vhodnější při menším rozsahu 

zástavby, která je zásobována z jednoho zdroje tepla. Naproti tomu dvoustupňová soustava 

se uplatňuje v bytové zástavbě většího rozsahu využívající velkých zdrojů tepla. [5]  

Ad6) Systém produktovodů a ropovodů představuje tranzitní systém přepravy surovin, 

který neslouží bezprostředně k obsluze urbanizovaného území a jeho obyvatel. [27]  
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Ad7) Systém veřejných komunikačních sítí má svá specifika, kterými se liší od ostatních 

inženýrských sítí, vychází to z přenosu informací, které mají nehmotný charakter a zároveň 

z počtu druhů telekomunikačních sítí. Tento systém poskytuje služby hovorového  

a nehovorového charakteru prostřednictvím operátorů. [5]  

 

Ad8) Systém odpadového hospodářství zabezpečuje nakládání s odpady dle právních 

předpisů, které stanovují podmínky pro nakládání s odpady a pro předcházení vzniku 

odpadů. [5]  

 

 

2.4 Základní pojmy 

 
V průběhu řešené problematiky jsou používány tyto základní pojmy: 

 

Kulturně společenské zařízení 

Jedná se o zařízení, která jsou využívána ve volném čase nebo jsou součástí výuky ve 

všech školských zařízeních. Slouží ke zvyšování kulturní úrovně návštěvníků. Nabývají 

podobu od nejnižších stupňů až po rozsáhlé víceúčelové komplexy s mnohotvárnou náplní. 

[3, 16] 

 

Klubovna 

Klubovny pro zájmové skupiny slouží především ke schůzkám lidí různých věkových 

skupin, které spojuje jakýkoliv společný zájem. Ve většině případů se klubovna zřizuje 

jako součást objektů jiných zařízení nebo jako součást areálů. [27] 

 

Osoba se sníženou schopností pohybu a orientace 

Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace se člení do čtyř hlavních skupin [18]. 

• Osoby s těžkým postižením pohybového ústrojí. Jedná se převážně o osoby 

používající vozík. Pro osoby s tímto postižením je převážně nutné dbát na potřebné 

pojezdové trasy a zamezit převýšení větší jak 2 cm. 
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• Osoby se sníženou schopností pohybu a chůze. Zde patří převážně osoby 

používající k pohybu pomůcky, jako jsou hole, berle a chodítka. Pro tyto osoby se 

budují potřebná madla, zábradlí a protiskluzové povrchy. 

• Osoby se zrakovým postižením. Do této kategorie spadají nevidomí nebo lidé 

s částečnou ztrátou zraku. Problematika řešení spočívá v zajištění dostatečných 

vodících linií a nášlapných prvků. 

• Osoby se sluchovým postižením.  

 

 Aby bylo zabezpečeno a zajištěno užívání staveb pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace musí být dbáno přesných zásad uvedených ve vyhlášce  

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. [18] 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda popisující přítomnost a budoucnost projektu (výrobku, 

organizace, stavby) pomocí identifikování silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

viz tab. 1. [6] 

 

Tab. 1 Přehled SWOT analýzy, [zdroj: 6] 

Silné stránky – S (STRENGHTS) Slabé stránky – W (WEAKNESSES) 

• Vnitřní přednosti • Vnitřní slabosti 
Příležitosti – O (OPPORTUNITIES) Hrozby  - T (THREATS) 
• Vnější příležitost • Vnější hrozba 

 

Městská zeleň 

Městská zeleň představuje souhrn živých a neživých prvků, které jsou uspořádány podle 

určitých estetických zásad do více funkčních kompozic, které utvářejí nebo doplňují dané 

prostředí. Součástí městské zeleně je zeleň patřící do kompetence nižších správních 

jednotek (komunální zeleň) a konkrétní plochy zeleně, které vyžadují soustavnou péči 

člověka (zahradníka). [6] 
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Kryoterapie 

Kryoterapie je léčebná metoda založená na krátkodobé aplikaci hlubokého suchého mrazu 

(teploty od -110 °C do -130 °C) na vnější povrch lidského těla, a to po dobu 2-4 minut. Její 

využití lze uplatnit při léčbě zánětů kloubů, kůže, svalů nebo například pro zlepšování 

funkce imunitního systému. [17] 

 

Městský mobiliář 

Z pohledu městského inženýrství je městský mobiliář chápán jako něco užitečného, 

pomáhající k naplňování a kompletování technické a účelové obsluhy urbanizovaného 

území. Napomáhá tedy k dokonalejší funkci tohoto území. Mezi městský mobiliář patří 

např. přístřešky a zařízení, odstavné stojany pro jízdní kola, ochranné ploty, svítidla 

veřejného osvětlení, odpadkové koše, lavičky atd. [6]  

 

Kulturní dům 

Kulturní domy tvoří zvláštní typologickou skupinu budov pro kulturu. Jsou to budovy 

univerzálního typu, která vytvářejí prostorové a technické předpoklady pro různé 

společenské aktivity mládeže a dospělých. Navrhování kulturních domů je upravováno 

normou ČSN 73 5252 Projektování kulturních domů. V této normě se uvádí, že kulturní 

dům je kulturně-společenskou stavbou, která je určena obyvatelům daného území, a to 

z důvodu posílení kulturního, společenského života a zájmových činností. [2, 4] 
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3. Základní informace o území 

 

Obsahem kapitoly je vymezení polohy, širších vztahů k řešenému území, historie Slezské 

Ostravy, obyvatelstva, klimatických podmínky a životního prostředí. S ohledem na zjištěné 

skutečnosti je provedeno následné zhodnocení dané lokality ve vztahu k očekávané 

využitelnosti plánované výstavby objektu s kulturně-společenským využitím.  

 

 

3.1 Poloha Ostravy 

 

Ostrava je statutární a krajské město na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě 

České republiky viz obr. 1. Rozkládá se na soutoku čtyř řek, které městem protékají: řeky 

Odry, Ostravice, Opavy a Lučiny. Nachází se 10 km jižně od státní hranice s Polskem  

a 50 km západně od hranic se Slovenskem. Od hlavního města Prahy je Ostrava vzdálena 

360 km, od Brna 170 km a od polských Katovic 90 km. Zeměpisné souřadnice středu 

města: 49° 50‘ 31‘‘ s.z.š. a 18° 17‘ 34‘‘ v.z.d. [19]  

 

 

Obr. 1 Poloha Ostravy, [zdroj: 19] 

 

 

3.2 Širší vztahy k řešenému území 

 

Řešené území se nachází v městské části Slezská Ostrava, která je jednou z 23 ostravských 

obvodů. Území spadá pod katastrální území Muglinov viz obr. 2. 
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Obr. 2 Lokalizace řešeného území, [zdroj: 19] 

 

 Spojení řešené lokality se zbytkem města je zajištováno autobusovou dopravou 

městské hromadné dopravy. Nově navržená stavba se nachází v docházkové vzdálenosti  

400 m od autobusové zastávky Hladnovská. Hlavní silniční tahy směrem na sever  

po ulicích Betonářská a Bohumínská jsou vedeny do města Bohumín, Rychvald, Hrušov 

a také jsou napojeny na dálnici D1. Směrem na jih se lze dostat do centra Ostravy, Frýdku-

Místku, Příboru nebo k Dolu Petr Bezruč. Směrem na západ tvoří silnice Muglinovská 

spojení s hlavním nádražím. [24] 

 

 V blízké vzdálenosti řešeného území se nachází rozsáhlá bytová zóna, jejíž součástí 

je základní škola, dětský stacionář, sportovní klub Rapid Muglinov. V přilehlých částech 

se dále nachází základní umělecká škola, VOKD, a. s., muglinovský hřbitov, mateřská 

škola a Vesnička soužití. Uživatelé výše zmíněných staveb budou mít velmi kladný vliv  

na budoucí využití navrhované kulturně-společenské stavby. [24] 

 

 

3.3 Historie Slezské Ostravy 

 

Slezská Ostrava náleží k nejstarším vsím na Ostravsku. První zmínka pochází z roku 1229, 

kde je poprvé zmíněna v listině papeže Řehoře IX., v níž papež povoluje benediktýnskému 
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klášteru v Týnci u Krakova vybírání desátků v této vsi (Ostrawa). Od svého založení 

náležela opolským knížatům. V roce 1282 přechází do vlastnictví těšínským knížatům. [1] 

 

 Až do roku 1327 tvořila Slezská Ostrava součást polského státu, jehož státní 

hranice střežil z české strany hrad na vrcholu Landeka a z polské strany hrad v dnešní 

Slezské Ostravě postavený na ostrohu při soutoku řeky Lučiny s Ostravicí. Tento hrad se 

svým dobrým strategickým umístěním nestřežil jen samotnou hranici s Polskem, ale také 

důležitou obchodní cestu ze Saska přes Opavu, Hlučín do Těšína a dále do Krakova. [1] 

 

 Od počátku 16. století je Slezská Ostrava ve vlastnictví rodu Sedlnických. V tomto 

období je hrad přestaven na renesanční zámek, ve kterém několikrát zasedal zemský sněm. 

V období třicetileté války byla obec několikrát vypleněna. V roce 1714 přebírá vlastnictví 

Slezské Ostravy spolu s hradem habsburský vojevůdce Jindřich Vilém Vlček z Dobré 

Zemice, jehož rod si udržel vlastnictví až do roku 1848. [1] 

 

 Za Josefa Marii Kašpara hraběte Wilczka došlo v Polské Ostravě k významné 

události, která v pozdějších desetiletích položila základy k obrovskému hospodářskému 

rozvoji nejen zdejší obce, ale i celého kraje. Roku 1763 v  údolí Burňa bylo nalezeno 

klimkovickým mlynářem kamenné uhlí. Pravidelná těžba byla započata až v roce 1787.  

Do této doby se zdejší obyvatelstvo zabývalo výhradně zemědělstvím. [1, 19] 

 

 Ve Slezské Ostravě se začínají budovat hornické kolonie pro horníky a důlní 

úředníky a v roce 1880 má obec již 23 tisíc obyvatel. Převážná část obyvatel (80 %) žila 

právě v nově vybudovaných koloniích. V této době získává Slezská Ostrava podobu města, 

bylo zde postaveno šestnáct obecných a měšťanských škol, učitelský ústav, nemocnice 

a mnoho dalších významných objektů. [1, 19] 

 

 Roku 1879 získává Slezská Ostrava statut městyse a po první světové válce je 

povýšena na město a oficiálně přejmenovaná z polské Ostravy na Slezskou. Dnem 

1. července 1941 bylo město Slezská Ostrava připojeno k městu Moravská Ostrava. [1, 19] 
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3.4 Obyvatelstvo 

 
Ostrava se svými 214,23 km2 a 305 tisíci obyvateli patří jak svou rozlohou, tak i počtem 

obyvatel mezi třetí největší město České republiky a druhé největší město na Moravě. [19] 

 

 Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ukázalo, že hustota zalidnění je 

1435 obyvatel na km2. Městský obvod Slezská Ostrava s 21 161 obyvateli je čtvrtým 

nejlidnatějším obvodem Ostravy. Do skupiny ekonomicky aktivních spadá 9 325 obyvatel. 

Z toho zaměstnaných je 7 764. V městském obvodě se nachází více obydlených bytů než 

obydlených domů a to v poměru: 1,0:1,2. Slezská Ostrava je jediným obvodem Ostravy, 

kde bylo zaznamenáno méně žen než mužů, a to o 329. Struktura obyvatelstva městského 

obvodu Slezská Ostrava je zachycena na grafu 1. [19, 21] 

 

 

Graf 1 Struktura obyvatel podle věku v městském obvodu Slezská Ostrava, [zdroj: 21] 

 

 

3.5 Klimatické podmínky 

 

Ostrava díky svému umístění v Moravské bráně spadá do teplé klimatické oblasti 

s průměrnou nadmořskou výškou 210 m n. m. Z důvodu vysoké koncentrace průmyslu, 

hustou zástavbou a specifickými podmínkami ostravské pánve se výrazně odlišuje  

7772
37 %

7273
34 %

1733
8 %

1764
8 %

1114 
5 %

1770
8 %

Struktura obyvatel v městském obvodu
Slezská Ostrava

Muži (15-65)

Ženy (15-65)

Muži (0-15)

Ženy (0-15)

Muži (65 a více)

Ženy (65 a více)
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od jiných regionů. Průměrná roční teplota je 10,2 °C, s ročním průměrem srážek 580 mm 

viz tab. 2. [19, 21] 

 

Tab. 2 Klima v Ostravě, [zdroj: 20] 

 

 

3.6 Životní prostředí 

 

Moravskoslezský kraj patří z hlediska kvality životního prostředí mezi nejzatíženější 

regiony v České republice. Velkým problémem dnešní doby jsou staré, ekologické zátěže 

v lokalitách bývalých i dosud provozovaných průmyslových podniků, následky těžby uhlí, 

kontaminace půdy a v neposlední řadě také vzrůstající intenzita dopravy, která přispívá 

velkou mírou ke znečištění ovzduší. Mezi hlavní znečišťovatele životního prostředí  

na Ostravsku patří společnost ArcelorMittal Ostrava a. s., především z důvodu vypouštění 

polétavého prachu a na něj navázaných škodlivých látek, které způsobují onemocnění, jako 

je astma, plicní choroby a rakovina plic. [19] 

 

 Od roku 1990 dochází ke zlepšení stavu životního prostředí, a to hlavně díky 

poklesu průmyslové výroby, novým investicím do environmentálních opatření a zlepšením 

likvidace odpadů, které je zajištováno ukládáním na skládky. Znečištění odpadních vod se 

snížilo důsledkem výstavby nových čistíren, avšak i nadále vodní toky vykazují vysoký 

stupeň znečištění. [19] 

 

 

 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Průměrné 
maximum 

[°C] 

0,4 2,8 7,7 13,5 18,9 21,9 23,6 23,4 19,4 14 6,7 2 

Průměrné 
minimum 

[°C] 

-5,6 -4,1 0,8 3 7,3 10,6 11,9 11,6 8,7 4,7 0,9 -3,2 

Srážky 
[mm] 

26,7 30,2 34 52,4 91,2 104,4 91,1 91,8 58,8 42,3 44,6 34,3 
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3.7 Vyhodnocení lokality 

 

Ze zmapovaných podkladů Slezské Ostravy z oblasti polohy, širších vztahů, obyvatelstva, 

klimatických podmínek a životního prostředí vyplynuly níže uvedené skutečnosti. Řešené 

území má dobrou dopravní dostupnost, která je zajištována autobusovou dopravou městské 

hromadné dopravy a silniční dopravou. V okolní zástavbě dle územního plánu převažuje 

bydlení individuální. Stávající občanská vybavenost je tvořena mateřskou a základní 

školou, základní uměleckou školou, dětským stacionářem, hřbitovem, poštou a kulturním 

střediskem. V okolí řešeného území je největší koncentrace obyvatel (21 161). Nejvíce 

jsou zastoupeni muži v produktivním věku (15-65) ve výši 37 % (7 772). Z toho vyplývá, 

že okolí řešeného území je výhodné k realizování stavby s kulturně-společenským 

využitím a lze očekávat dobrou využitelnost tohoto objektu. K určení silných, slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb je uskutečněno prostřednictvím SWOT analýzy. Výsledky 

jsou uvedeny v tab. 3. [21] 

 

Tab. 3 SWOT analýza lokality, [zdroj: vlastní zpracování] 

Silné stránky – S (STRENGHTS) Slabé stránky – W (WEAKNESSES) 

• Umístění objektu 

• Existující občanská vybavenost 
• Tradice ve využívání kulturního domu 

např. pořádání rodinných oslav 
 
 

• Neexistující kanalizační přípojka 

• Hluk a prach způsobený činností 
podnikatelských subjektů v nedaleké 
průmyslové zóně 

• Nedostatečná kapacita kulturního sálu při 
pořádání veřejných akcí např. koncerty 

• Nedostatečná úprava pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace 

 
Příležitosti – O (OPPORTUNITIES) Hrozby  - T (THREATS) 

• Dobrá dopravní dostupnost 

• Převládající obyvatelstvo produktivního 
věku 

• Neexistence jiného kulturního domu 
v okolí 

• Neexistence rehabilitačních objektů 
(sauny, masáže a kryoterapie) 
 

 

• Nové trendy trávení volného času např.: 
rehabilitační a fitness centrum a tím snížení 
možné návštěvnosti 
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4. Charakteristika stávajícího stavu 

 
Obsahem kapitoly je vymezení řešeného území, popis dotčených pozemků, majetkoprávní 

vztahy, stavby na pozemku, dopravní infrastruktura, technická infrastruktura a limity 

řešeného území. Charakteristika stávajícího stavu pozemku a stavebních objektů, které se 

na řešeném území nacházejí, poskytují aktuální obraz, který povede k řešení nově 

navrhované stavby.  

 
 

4.1 Vymezení území 

 

Řešené území se nachází v městské části Slezská Ostrava, spadající pod katastrální území 

Muglinov. Dotčené území je možno pro snazší přehled rozdělit na pozemek P1 a pozemek 

P2 viz obr. 3. Hranice pozemku tvoří ulice Hladnovská, Komerční a ulice Na Druhém. 

Území je situováno v rovinatém terénu. 

 

 

Obr. 3 Vymezení území, [zdroj: vlastní zpracování] 

 

 

4.2 Popis dotčených pozemků 

 

Pozemek označený jako P1 v severní části neobsahuje žádné stavební objekty. Převážná 

část pozemku je tvořena neudržovaným travnatým porostem. Na daném pozemku se dále 

nachází dva listnaté stromy středního vzrůstu a skupina náletových dřevin. Ve spodní části 

se nachází asfaltový chodník. 
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 Pozemek označený jako P2 v jižní části obsahuje jeden stavební objekt situovaný 

v severní části pozemku. Výhodou pozemku je přístup ze dvou stran. Hlavní přístup z ulice 

Hladnovská a vedlejší z ulice Na druhém. U hlavní části je nově vybudována zpevněná 

plocha ze zámkové dlažby, umožňující příjezd osobního automobilu do těsné blízkosti 

objektu. Poblíž vedlejšího vstupu do objektu se nachází asfaltová zpevněná plocha 

umožňující zaparkování tří osobních automobilů. Zbylou část pozemku tvoří udržovaná 

zeleň s převážnou částí listnatých stromů. V jižní části pozemku se dále nachází památník 

věnovaný muglinovským obětem Prvního a Druhého odboje. Severní a západní část 

pozemku lemuje asfaltový chodník. 

 

 

4.3 Majetkoprávní vztahy  

 

Pozemek P1 o celkové výměře 3128 m2, skládající se z parcel č. 530 a č. 421/29  

je ve vlastnictví společnosti Amista investiční společnost, a. s., a bude tudíž nutné daný 

pozemek odkoupit. V současné době nejsou tyto parcely využívány. [23] 

 

 Pozemek P2 o celkové výměře 4697 m2, skládající se z parcel č. 521/32, č. 421/10, 

č. 397, č. 656, č. 401 je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava. [23] 

 

 

4.4 Stavby na pozemku 

 

Na řešeném území se nachází pouze jeden stávající objekt, jedná se o kulturní dům,  

ve kterém se nachází kulturní sál s maximální kapacitou 120 osob, salónek s maximální 

kapacitou 30 osob a nově vybavená kuchyň k přípravě a ohřevu jídel. Kulturní sál slouží 

k pořádání kulturních akcí, rodinných oslav a přednášek. Pro menší počet účastníků 

obdobných akcí lze využít salónek. Součástí kulturního domu jsou nezbytné funkční 

prostory představované šatnou, kanceláří a hygienickými prostory. Další funkčním celkem 

objektu je ordinace pediatra. 

 

 Historie kulturního domu je spojena s rokem 1947. Původně se jednalo o dřevěný 

domek KSČ v Ostravě Muglinově. Později v roce 1959 a 1960 došlo k demontáži 
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stávajícího dřevěného domku a následně k výstavbě cihlové budovy. S požadavkem 

občanů na vybudování veřejného zařízení byla opět provedena stavební úprava, a to v roce 

1969. Později stavební úpravy sloužily pouze k udržování dobrého stavu již realizovaného 

stavebního objektu. [29] 

  

 

4.5 Dopravní infrastruktura 

 

V rámci dopravní infrastruktury je řešené území propojeno s ostatními okolními celky 

dobrou individuální dostupností. Řešené území se nachází v docházkové vzdálenosti 400 m 

od autobusové zastávky městské hromadné dopravy Hladnovská. V současnosti umožňují 

zpevněné plochy na pozemku zaparkování šesti osobních automobilů (tři parkovací místa 

pro kulturní sál a tři místa pro ordinaci pediatra). V případě konání akcí většího rozsahu je 

umožněno podélné parkování na ulici Hladnovská. 

 

 

4.6 Technická infrastruktura 

 

Řešené území je dostatečně zásobováno technickou infrastrukturou. Stávající objekt na 

řešeném území je napojen na vodovodní, plynovodní, energetickou a sdělovací sít. 

Odkanalizování stávajícího objektu je provedeno za pomoci žumpy umístěné  

před objektem. Technická infrastruktura je navržena dle norem ČSN, převážně normou  

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Přesné umístění je patrné 

viz příloha 2-5 zakreslení stávajících sítí. [10, 15] 

 

Plynovodní sítě 

Vlastníkem plynovodní sítě v dané lokalitě je společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. 

Stávající objekt je napojen ocelovou přípojkou na plynovodní síť nízkého tlaku z materiálu 

PE o průměru 150 mm z ulice Hladnovská. 

 

Vodovodní sítě 

Území je zásobováno pitnou vodou dodávanou společností Ostravské vodárny  

a kanalizace, a. s. Vedení je taženo ulicemi Hladnovská, Na Druhém a ulicí Komerční.  
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Tyto sítě jsou převážně z materiálů PE nebo z oceli o průměru 80 nebo 200 mm. Stávající 

objekt je napojen na veřejný vodovod tloušťky 80 mm z materiálu PE, a to vodovodní 

přípojkou z ulice Na Druhém. 

 

Kanalizační sítě 

Kanalizační sítě vlastní taktéž společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. Jednotná 

kanalizace je vedena ulicemi Hladnovská a Komerční. Kanalizace o průměru 600 nebo 

800 mm je vyrobena z betonu. V současnosti není stávající objekt kulturního domu 

napojen na kanalizační síť. 

 

Energetické sítě 

Majitelem existujících energetických zařízení je společnost ČEZ Distribuce a. s. Vedení 

nadzemního nízkého napětí lemuje pozemek podél ulice Hladnovská a ulice Na Druhém. 

Stávající objekt je napojen na nadzemní vedení nízkého napětí z ulice Hladnovská.  

 

Sdělovací sítě 

V řešeném území se nachází sdělovací vedení společnosti Telefonica Czech Republic, a. s. 

jejichž vedení je taženo v přidruženém prostoru ulice Na Druhém a Komerční. Sdělovací 

vedení je napojeno na stavební objekt z ulice Na Druhém.  

 

 

4.7 Limity v řešeném území 

 

Ovlivňujícím faktorem při řešení návrhu nové stavby je její výška, která by neměla 

přesahovat stávající výškovou hladinu budov v dané lokalitě. Mezi další limity se řadí 

ochranná pásma jednotlivých stávajících sítí. Jedná se o vymezená území, ve kterých se 

nesmí bez souhlasu vlastníka provádět jakékoliv zemní práce, umisťovat zařízení 

staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého charakteru nebo přes tato území přejíždět 

těžkými mechanismy. 

 

 Jednotlivá ochranná pásma sítí jsou dána dle druhu sítě, jejího charakteru  

a průměru. U nízkotlakých plynovodů a přípojek nacházejících se v zastavěném území je 

vytyčeno ochranné pásmo v šířce 1 m na každou stranu od vedení. U vodovodů  
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a kanalizací je ochranné pásmo rozděleno podle jejího průměru. Pro vodovody  

a kanalizace do průměru 500 mm je ochranné pásmo šířky 1,5 m od vnějšího líce stěny 

potrubí na každou stranu. U vodovodů a kanalizací s průměrem nad 500 mm se ochranné 

pásmo rozšiřuje na šířku 2,5 m. Ochranná pásma energetického vedení se dělí na ochranná 

pásma nadzemních vedení a vedení zemních. U nadzemního elektrického vedení nízkého 

napětí se vytyčuje ochranné pásmo šířky 2 m vedenými svislými rovinami od krajního 

vodiče. Zemní elektrické vedení vysokého napětí do 110 kV obsahuje ochranné pásmo  

o šířce 1 m. [15] 

 

 Výše zmíněná ochranná pásma, vzniklá existencí stávajících inženýrských sítí, 

které v současnosti zásobují stávající objekt kulturního domu, nijak neovlivní výstavbu 

nového objektu, a to ze dvou důvodů. Před samotnou výstavbou nového objektu budou 

stávající přípojky odpojeny, a tím dojde i k zániku stávajících ochranných pásem. Druhým 

důvodem bude dostatečné odsazení nově navrženého objektu od ochranných pásem 

inženýrských sítí a hranic pozemku. 
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5. Návrhy řešení 

 

Návrh objektu je zpracován ve dvou variantách, přičemž každá varianta je navržena  

ke kulturně-společenskému využití. Obsahem této kapitoly je seznámení s oběma návrhy, 

jejich urbanistický a architektonický vzhled, využití jednotlivých variant a propočet ceny 

každé varianty. Následně je realizováno porovnání, vyhodnocení a výběr vítězné varianty. 

 

 

5.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Stavba s kulturně-společenským využitím 

Druh stavby:  Novostavba 

Místo stavby:   Ostrava-Slezská Ostrava 

Dotčené parcely:  č. 397, č. 401, č. 656 

Katastrální území:  Muglinov 

 

 

5.2 Východiska řešení 

 

Nově navržená řešení počítají s demolicí stávajícího objektu kulturního domu na pozemku 

P2. Součástí demolice je odpojení stávajících přípojek, odstranění zpevněných ploch, 

odstranění stávající žumpy, sanace zeminy, zasypání a zhutnění. Stavební objekt bude 

odstraněn podle § 128 stavebního zákona. 

 

 Jelikož se oba navrhované objekty nacházejí v zástavbě bydlení individuálního  

a hromadného, jež představuje dominantní podobu Muglinova, byl brán zřetel právě 

na rozšíření možné občanské vybavenosti v dané lokalitě. 

 

 Obě navržené varianty byly zpracovány dle kritérií vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Při návrhu objektu, resp. návrhu dispozičního rozložení jeho jednotlivých místností je brán 

zřetel na orientaci samotného objektu vůči světovým stranám tak, aby bylo zajištěno 

dostatečné proslunění místností. Zároveň jsou respektovány zásady požární bezpečnosti 
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stavby, které jsou řešeny za pomoci pasivní a aktivní ochrany. Cena jednotlivých variant je 

vyčíslena pomocí cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2013. 

 

 

5.3 Varianta „A“ – kulturní sál a fitness 

 

5.3.1 Základní údaje varianty 

 

 Počet podlaží:   2 

 Zastavěná plocha:  2054,62 m2 

 1. NP:   internetová kavárna, klubovna, tělocvična, fitness, pokladna, 

    hygienické prostory, šatny, sklad, technická místnost. 

 2. NP:   kulturní sál, bar, salónek, kuchyňka, sklady, zázemí pro  

    účinkující, hygienické prostory. 

 

 

5.3.2 Urbanistický a architektonický návrh varianty 

 

První varianta návrhu stavby s kulturně-společenským využitím s označením: „A“ byla 

navržena tak, aby zastoupila funkci stávajícího kulturního domu. Objekt je navržen jako 

dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s rovnou střechou. Stavba má půdorysný tvar 

připomínající obdélník o maximálních rozměrech 41 x 35,7 m. Do objektu je zajištěn 

přístup ze dvou stran. Hlavní vstup pro kulturní sál a kavárnu je veden ze severovýchodní 

strany. Vstup pro fitness a klubovnu je veden ze západní strany. V zadní, jižní straně se 

nachází únikový východ a schodiště, umožňující v případě potřeby nouzové opuštění 

budovy z 2. NP. 

 

 

5.3.3 Způsob využití varianty  

 

Hlavní funkcí objektu je kulturní sál ve 2. NP o rozloze 598,79 m2. Oproti stávajícímu 

objektu kulturního domu zde dochází k navýšení kapacity ze 120 lidí na 250. Mezi další 

funkce patří salónek s kapacitou pro 15 lidí, který zde plní funkci pro pořádání menších 



 
 

34 
 

akcí nebo také pro zasedání zastupitelstva. V těsné blízkosti salónku a kulturního sálu se 

nachází kuchyňka pro ohřev jídla a přípravu lehkých pokrmů. 

 

 Hlavní využití v 1. NP zaujímá posilovna o rozloze 75,73 m2 a tělocvična o rozloze 

165,32 m2. Tělocvična je navržena převážně pro dva druhy aktivit. Pro hraní stolního 

tenisu na profesionální úrovni a zajištění rekreačních aktivit (např. jógy, baletu, cvičení na 

fitness trampolínách). Dále zde najdeme kavárnu s cukrárnou pro 32 lidí. V neposlední 

řadě se v objektu nachází klubovna, která bude zaměřena na mimoškolní aktivity 

pro mládež, jako jsou šachové, modelářské či jiné kroužky. 

 

 

5.3.4 Propočet ceny varianty 

 

Propočet ceny pro objekt kulturně-společenské budovy vychází z obestavěného prostoru, 

který byl vypočítán dle vzorce: Op = Oz + Ov + Ot. 

Oz (obestavěný prostor základů) = 734,7 m3 

Ov (obestavěný prostor vrchní části) = 1. NP + 2. NP = 4224,53 + 5 062,51 = 9 287,03 m3 

Ot (obestavěný prostor střechy) = 756 m3 

Op = 10 771 m3 

Za účelem výpočtu ceny byl vybrán cenový ukazatel pro budovy občanské výstavby 

6 100 Kč / m3. [25] 

Cena stavby = Op x cenový ukazatel = 10 771 x 6 100 = 65 703 100 Kč bez DPH 

Cena varianty „A“ byla za pomoci propočtu vyčíslena na 65 703 100 Kč bez DPH.  

 

  

5.4 Varianta „B“ – rehabilitace a fitness 

 

5.4.1 Základní údaje varianty 

 

 Počet podlaží:   1 

 Zastavěná plocha:  978,22 m2 

 1. NP :  posilovna, tělocvična, sauna, kryoterapie, masáže, solárium, 

    šatny, sklady, zázemí pro zaměstnance, technická místnost. 
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5.4.2 Urbanistický a architektonický návrh varianty 

 

Varianta s označením „B“ byla navržena především pro obohacení dané lokality  

o rekreační a ozdravné funkce. Půdorys nově navrženého objektu má nepravidelný tvar  

o maximálních rozměrech 32,4 x 39,35 m. Jedná se o nepodsklepený objekt s rovnou 

střechou. Vstup do objektu je zajištěn ze dvou stran. Na severní straně je umístěn hlavní 

vstup vedoucí do vstupní haly s pokladnou. Druhý vstup z východní strany je využíván 

převážně pro zaměstnance. V rámci zvýšení požární bezpečnosti je umístěn v západní 

straně objektu únikový východ.  

 

 

5.4.3 Způsob využití varianty 

 

Hlavní funkcí objektu o celkové zastavěné ploše 978,22 m2 je poskytování rehabilitačních 

služeb. K těmto účelům je určena místnost pro kryoterapii obsahující dvoukomorovou 

kryokomoru, vyhřívárnu spolu s ochlazovací místností obsahující ochlazující sprchy  

a bazének. Rehabilitační část je doplněna o dvě místnosti pro masáže a dvě místnosti 

určené pro solárium. Dalším funkčním celkem je celek pro fitness, jehož součástí  

je tělocvična a posilovna. S využitím tělocvičny je počítáno především pro aktivity jako  

je jóga, aerobic a fitness trampolíny. Uvnitř objektu se nachází odpočívárna o výměře 

187,72 m2, která je ozvláštněna vzrostlým stromem uprostřed místnosti pod prosklenou 

kopulí. K relaxaci a odpočinku jsou určena lehátka a občerstvení. Z důvodu propojení této 

místnosti s ostatními funkčními celky je vedle relaxační funkce počítáno s funkcí 

komunikační. 

 

 

5.4.4 Propočet ceny varianty 

 
Propočet ceny pro objekt s rehabilitačním a fitness využitím vychází z obestavěného 

prostoru, který byl vypočítán dle vzorce: Op = Oz + Ov + Ot. 

Oz (obestavěný prostor základů) = 588 m3 

Ov (obestavěný prostor vrchní části) = 1. NP = 3 332 m3 

Ot (obestavěný prostor střechy) = 490 m3 

Op = 4 410 m3 
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Za účelem výpočtu ceny byl vybrán cenový ukazatel pro budovy občanské výstavby 

6 588 Kč / m3. [25] 

Cena stavby = Op x cenový ukazatel = 4 410 x 6 588 = 29 026 620 Kč bez DPH 

Cena varianty „B“ byla za pomoci propočtu vyčíslena na 29 026 620 Kč bez DPH. 

 

 

5.5 Porovnání navržených variant 
 

Pro porovnání navržených variant „A“ a „B“ je zvolen jednoduchý bodovací způsob 

vyhodnocování na základě stanovených pěti kritérií. Za hodnotící kritéria u jednotlivých 

variant byla vybrána:  

1. Způsob využití stavby (výkresová dokumentace) 

2. Cena stavby (propočet ceny viz kap. 5.3.4 a 5.4.4) 

3. Využitelný prostor (viz kap. 5.3.4 a 5.4.4) 

4.  Tradiční využití stavby (archív města Ostravy) 

5. Velikost odkoupeného pozemku (návrh parkoviště). 

 Bodové hodnocení je realizováno na bodové stupnici 0-1, jednička znamená, že 

kritérium v příslušné variantě je splněno lépe, než v druhé variantě. Naproti tomu nula 

znamená, že vymezené kritérium je v dané variantě hůře nebo vůbec obsaženo. Výsledné 

pořadí variant se odvíjí od získaných jedničkových hodnost. Vítěznou je varianta s větším 

počtem jedniček. Vyhodnocení navržených variant je zachyceno viz tab. 4. 

 

Tab. 4 Vyhodnocení navržených variant „A“ a „B“, [zdroj: vlastní zpracování] 

Kritéria Varianta A Body Varianta B Body 

1. Způsob 
využití stavby 

kulturní sál, internetová 
kavárna, klubovna, 
posilovna, tělocvična 

1 
kryoterapie, vyhřívárna, 
masáže, solárium, fitness, 
posilovna  

0 

2. Cena stavby 65 703 100 Kč 0 29 026 620 Kč 1 
3. Využitelný 

prostor 
10 771 m3 1 4 410 m3 0 

4. Tradiční 
využití stavby 

Zachování tradičního 
využití (kulturní sál) 
obohacené o nové 
prvky  

1 

Vynechání tradičního 
využití zohledňující 
především nové trendy 
v životním stylu. 

0 

5. Velikost 
odkoupeného 
pozemku 

3 107 m2 0 1 652 m2 1 

Pořadí variant  1.  2. 
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 Za vítěznou variantu dle zvoleného bodového způsobu hodnocení na základě pěti 

kritérií lze považovat variantu „A“. V této variantě bude ponecháno tradiční využití stavby 

s kulturním sálem mající dlouholetou tradici u místních občanů Muglinova s navýšenou 

kapacitou ze 120 na 250 osob. Zároveň došlo k obohacení původní stavby o nové způsoby 

využití, které respektuje současné trendy ve způsobu trávení volného času např. posilovna, 

tělocvična (zdravý způsob života), internetová kavárna (zájem mladší generace o sociální 

sítě). Nevýhodou této varianty je vyšší cena navržené stavby a nutná velikost pozemku 

potřebného pro odkoupení z důvodu vybudování potřebného počtu parkovacích míst. 
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6. Vybraná varianta „A“ určená k realizaci 

 

Kapitola popisuje vybranou variantu „A“ učenou k realizaci z pohledu stavebně 

technického řešení, dispozičního řešení, bezbariérového řešení, osvětlení, požární ochrany, 

dopravního řešení, inženýrských sítí včetně parku a mobiliáře. 

 

 

6.1 Stavebně technické řešení varianty „A“ 

 

Hlavní nosná kostra celé konstrukce je tvořena prefabrikovaným železobetonovým 

skeletem vyplněným keramickými tvárnicemi Porotherm tl. 500 mm. Prefabrikované 

železobetonové sloupy nabývají rozměrů 590 x 390 mm a 350 x 350 mm. Základy jsou 

tvořeny kombinací prefabrikovaných železobetonových pásů a patek. Vnitřní prostor je 

rozdělen na jednotlivá podlaží za pomoci předpjatých stropních panelů Spiroll tl. 400 mm. 

Nosná část zastřešení kulturního sálu je tvořena předpjatými železobetonovými vazníky  

o rozměrech 600 x 1380 mm a o osové vzdálenosti 23 m. Vnitřní nosné zdivo a příčky jsou 

navrženy z keramických tvárnic Porotherm stejně jako průvlaky. Přístup do vyšších 

podlaží umožnuje ocelové svařované schodiště s šířkou ramene 2 200 mm osazené 

tyčovým zábradlím z obou stran. Venkovní únikové schodiště umístěné v zadní části 

objektu je sestaveno z prefabrikovaných ocelových dílců. 

 

 

6.2 Dispoziční řešení varianty „A“ 

 

Hlavní vstup do objektu s kulturně-společenským využitím je veden ze severní strany  

od ulice Hladnovská. Před vstupem se nachází dostatečná rozptylová plocha sloužící  

ke snazšímu rozptylu osob při rizikových časech, jako jsou začátky a konce akcí konaných 

v kulturním sále. Pro přístup do objektu pro osoby tělesně postižené slouží rampa 

s požadovaným sklonem. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří o ploše 122 m2,  

ze kterého je možno se dostat do 2. NP schodištěm s šířkou ramene 2 200 mm nebo 

výtahem s rozměry kabiny vyhovujícími pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace, tj. 1 100 x 1 400 mm a šířkou dveří 900 mm. V prostoru zádveří 

 je umístěna šatna pro návštěvníky. Zádveří dále umožňuje přístup do internetové kavárny 

s cukrárnou. Na zádveří navazuje chodba, která vede k druhému vstupu do objektu z ulice 
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Na Druhém, který je situován na západ. Internetová kavárna s cukrárnou je navržena 

 pro 32 lidí. Její součástí je místnost určená pro sklad a místnost pro zázemí kavárny. 

Součástí kavárny je toaleta s umyvadlem. Kavárna bude obsahovat internetové připojení 

 a zařízení potřebná pro realizování přednáškové činnosti (projektor, počítač). Z chodby je 

přístup na oddělené toalety s umyvadlem samostatně pro muže a ženy. V těsné blízkosti se 

nachází i WC pro tělesně postižené.  Z chodby je dále přístup do klubovny, tělocvičny, 

úklidové a technické místnosti a posilovny. Tělocvična je s posilovnou propojena šatnou  

a hygienickým zařízením, které je navrženo samostatně pro muže a ženy.  Kapacita 

tělocvičny a posilovny je maximálně 60 osob. Hygienické prostory pro tělocvičnu  

a posilovnu jsou navrženy pro maximální počet 25 žen a 35 mužů. Tomu odpovídají tři 

sprchy, dvě toalety, jedno umyvadlo a dva pisoáry pro muže a tři sprchy, dvě toalety  

a jedno umyvadlo pro ženy. Součástí hygienického zázemí je místnost pro invalidy se 

sprchou, toaletou a umyvadlem. Tato místnost slouží také díky svému dostatečnému 

prostoru jako převlékárna pro invalidy. [14]  

 

 V 2. NP se nachází velký shromažďovací prostor, který i při zvýšené kapacitě 

návštěvníků umožnuje bezproblémový přístup do kulturního sálu hned ze dvou stran. 

Kulturní sál je obdélníkového tvaru o celkové ploše 598,79 m2 navržený pro kapacitu 

250 osob. Okna z tohoto sálu jsou situována na východ. Součástí kulturního sálu je jeviště, 

které je oproti podlaze sálu vyvýšeno o 550 mm. Na každé straně pódia se nachází místnost 

určená pro zázemí účinkujících. Jedna z těchto místností je propojena s chodbou.  

Na západní straně podlaží se nachází sklad, salónek pro 15 osob s přilehlou kuchyňkou, 

kterou lze využít k ohřevu a přípravě jídel. Přístup do hygienického zázemí navrženého 

 pro 280 osob je veden z chodby. Hygienické zázemí se skládá se dvou toalet o rozměrech 

2 300 x 1 800 mm určených pro invalidy, hygienického zázemí pro může se třemi záchody, 

čtyřmi pisoáry a třemi umyvadly a zázemím pro ženy se čtyřmi záchody a třemi umyvadly. 

V hygienických prostorách určeným ženám bude umístěn přebalovací pult pro kojence. 

Další dispoziční částí je bar určený k rychlému občerstvení návštěvníků kulturního sálu, 

který je umístěn na rozhraní chodby a shromažďovacího prostoru. Součástí baru je zázemí 

skladu, bar je osazen skupinou barových stolečků. V prostorách celého 2. NP jsou volně 

rozptýleny sedací pohovky. Na shromažďovací prostor navazuje chodba, která je 

zakončena únikovým východem s únikovým schodištěm. [14] 
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6.3 Bezbariérové řešení varianty „A“ 

 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Vstup do budovy osobám tělesně 

postiženým je zajištěn pomocí nájezdové rampy, u které není překročen podélný (1:16)  

a příčný sklon (1:100). Šířka hlavního křídla u vstupních dveří je 900 mm, stejně jako  

u vstupů do hygienických prostor určeným osobám tělesně postiženým. Minimální šířka 

800 mm je zajištěna u ostatních vstupů do místností, do kterých je umožněn přístup 

osobám tělesně postiženým. Přístup do 2. NP je osobám tělesně postiženým umožněn 

výtahem s šířkou kabiny 1 100 x 1400 mm, s dveřním otvorem šířky 900 mm.  

Před výtahovým prostorem je zajištěn prostor 1 500 x 1500 mm.  V celém prostoru 

kulturně-společenského domu jsou dostatečnou měrou řešeny manipulační plochy  

o poloměru 1 500 mm pro otočení invalidního vozíku. Před objektem jsou umístěna čtyři 

parkovací stání určená pro osoby tělesně postižené (5 300 x 3 500 mm) a dvě stání pro 

osoby s dětským kočárkem. Venkovní pěší komunikace jsou navrženy v šířce 1 500 mm, 

přičemž jejich výšková nerovnost nepřesahuje 20 mm. Na pěších komunikacích jsou 

navrženy prvky vodících linií, signální a varovné pásy. [11] 

 
 

6.4 Osvětlení 

  

Osvětlení řešeného území je navrženo pomocí svítidel veřejného osvětlení s LED diodami.  

Podél ulice Hladnovská a ulice Na Druhém je navrženo 6 sloupů veřejného osvětlení 

s výškou 5 m. Plocha parkoviště je osvětlena dvěma sloupy veřejného osvětlení rovněž 

s výškou 5 m.  Dva sloupy veřejného osvětlení s výškou 4 m jsou navrženy k osvětlení 

dřevěného altánu v prostorách parku. Přesné umístění sloupů je patrné z výkresu  

č. 010 – koordinační situace.   Vedení veřejného osvětlení je vedeno v přidružené části 

zeleně nebo pod pěší komunikací. Veřejné osvětlení je napojeno na nově navržené zemní 

vedení NN. [7] 
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6.5 Požární ochrana 

 
Požární bezpečnost stavby je zajištěna normou ČSN 73 0802 Požární bezpečnost  

staveb - nevýrobní objekty. Požární ochrana objektu se skládá ze dvou kategorií, aktivní  

a pasivní protipožární ochrana. Aktivní protipožární ochrana se stará zejména o detekci 

tepla a kouře. V objektu je funkce aktivní protipožární ochrany zabezpečena pomocí 

systému Sprinkler. Pasivní protipožární ochrana je zajištěna použitím schválených  

a předepsaných materiálů, které zajistí únosnost pro určitou nutnou dobu. V prostorách 

kulturně-společenského objektu se nacházejí evakuační plány a hasicí přístroje. Napojením 

na vnitřní vodovod vzniknou vnitřní odběrná místa, u kterých musí být zajištěn přístup 

nejen příslušníkům zásahových jednotek. V případě požáru je možné využít únikové 

schodiště v 2. NP. Dveře k tomuto schodišti jsou s panikovým kováním. V blízkosti 

objektu je navržen požární hydrant. [7, 13] 

 

 

6.6 Dopravní řešení 

 
Na pozemku P1 je navrženo parkoviště pro 56 stání. Výpočet parkovacích míst je uveden 

v příloze č. 1, Výpočet počtu parkovacích stání. Příjezd na toto parkoviště je veden z ulice 

Hladnovská. Sjezdy z parkoviště jsou řešeny dle normy ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. Rozměry šikmých parkovacích míst jsou 2 500 x 6351 mm se 

sklonem 60°. Parkovištěm vede jednosměrná silnice šířky 3 500 mm, která ústí zpět na 

ulici Hladnovská. Spojnici mezi parkovištěm a kulturně-společenskou budovou bude 

zajištovat vyvýšený přechod pro chodce přes ulici Hladnovská, který zde bude plnit 

i funkci zklidnění (zpomalení vozidel). U obou vstupů do objektu jsou zřízeny 2 parkovací 

stání pro osoby tělesně postižené (5 300 x 3 500 mm), jedno parkovací stání pro osoby 

s kočárkem (5 300 x 3 500 mm) a jedno parkovací stání bez určení (2 500 x 5 300 mm). 

Všechny komunikace jsou navrženy se spádem 2°. [16] 
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6.7 Inženýrské sítě 

 

Objekt s kulturně-společenským využitím je napojen na kanalizaci, vodovod, plynovod, 

elektřinu a sdělovací vedení. Výpočet dimenzí jednotlivých inženýrských sítí není součástí 

zadání. 

 

6.7.1 Kanalizační vedení 

Odvod splaškových vod z objektu je zajištěn pomocí nově vybudované kanalizační 

přípojky, která je napojena na stávající kanalizační řád v prostoru ulice Hladnovská. 

Přípojka je provedena v potřebném sklonu 3% od objektu. 

 Dešťová voda z ploché střechy objektu je odvedena do vsakovacího objektu 

umístěného na pozemku P2, kde se část vody zadrží pro případné zalévaní zeleně. Zbylá 

část vody vsákne do půdy. Součástí vsakovacího objektu je odvětrací nástavec. [22] 

 Odvodnění parkovišť a zpevněných ploch je řešeno pomocí spár mezi dlaždicemi 

(spáry budou vyplněny suchým křemičitým pískem, který zajistí dobré odvodňovací 

vlastnosti) a dále také přerušením obrubníků pro umožnění odvodu vody do přilehlých 

pozemků. 

   

6.7.2 Vodovodní vedení 

Objekt je napojen na stávající vodovodní řád z ulice Hladnovská, pomocí vodovodní 

přípojky vedené v nezámrzné hloubce. Před objektem je navržena vodoměrná šachta, jejíž 

součástí je vodoměrná soustava. 

6.7.3 Plynovodní vedení 

Objekt je napojen na stávající plynovodní řád z ulice Hladnovská pomocí ocelové 

přípojky, která je vedena v chráničce z důvodu existence zpevněných ploch nad trasou 

přípojky. Hlavní uzávěr plynu je umístěn ve výklenku ve zdi v čelní straně objektu. 

6.7.4 Elektrické vedení 

Přivedení elektrické energie do objektu občanské vybavenosti je navrženo kabelovou 

zemní přípojkou NN z ulice Hladnovská. Součástí návrhu elektrického vedení je svedení 

stávajícího vzdušného vedení NN na řešeném území do trasy pod povrchem. 
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6.7.5 Sdělovací vedení 

Objekt je napojen na sdělovací vedení zemní přípojkou koaxiálního kabelu z ulice Na 

Druhém. 

 

 U nově navržených přípojek vzniknou ochranná pásma dána dle druhu a průměru 

vedení. Nově navržené přípojky mají mezi sebou dostatečnou vzdálenost. 

 

 

6.8 Park a mobiliář 

 
V jižní části pozemku je navržena rekultivace stávající zeleně. Prostor bude obohacen  

o dětské hřiště, jehož součástí je dřevěný altán, dětský hrad se skluzavkou, dvojitá 

překlápěcí houpačka a tři pružinová houpadla. Tato zařízení jsou určena pro věkovou 

kategorii od 3 let. Přístup k dřevěnému altánu je umožněn z chodníku lemující ulici  

Na Druhém pomocí chodníku ze zámkové dlažby. Stávající památník je oddělen  

od dětského hřiště živým plotem. [28] 

 

 Umístění kulturně-společenského objektu bylo zvoleno s ohledem na stávající 

zeleň, avšak nebylo možné se vyhnout pokácení tří stávajících stromů. Z tohoto důvodu je 

součástí návrhu výsadba čtyř nových stromů na pozemku P1 v blízkosti parkoviště. 

V parku a v okolí objektu jsou navrženy lavičky, odpadkové koše a stojany na jízdní kola. 

 

 

6.9 Nakládání s odpady  

 

Odvoz tuhého komunálního odpadu je zajištěn společností OZO Ostrava s. r. o.  

Ve vzdálenosti 20 m od nově navrženého objektu je počítáno se dvěma plastovými 

kontejnery, do kterých bude vynášen odpad z celého objektu. V okolí kulturního domu  

a přilehlého parku je počítáno se čtyřmi odpadkovými koši, jejichž obsah bude vysypáván 

do plastových kontejnerů. 
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6.10 SWOT analýza vybrané varianty „A“ 

 

V následující tabulce č. 5 jsou vymezeny silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby, 

související s výstavbou objektu s kulturně-společenským využitím u vybrané varianty „A“. 

 

Tab. 5 SWOT analýza varianty „A“, [zdroj: vlastní zpracování] 

Silné stránky – S (STRENGHTS) Slabé stránky – W (WEAKNESSES) 

• Poloha v blízkosti centra Ostravy 

• Zvětšení kapacity kulturního sálu 
• Ponechání tradičního využití stavby 

s kulturním sálem 
• Nové způsoby využití stavby respektující 

trendy ve způsobu trávení volného času 
• Zajištění bezbariérového využívání 

objektu  

• Vyřešení majetkoprávních vztahů 

• Cena stavby 
• Omezené finanční zdroje města  

Příležitosti – O (OPPORTUNITIES) Hrozby  - T (THREATS) 

• Nová pracovní místa 

• Místo pro mimoškolní aktivity 
 
 

• Negativní přístup vlastníků přilehlých 
pozemků 

• Zvýšená hlučnost v období akcí 
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7. Ekonomické zhodnocení stavby 

 

Kapitola obsahuje rozdělení stavby na jednotlivé stavební objekty SO 01- SO 10 a výpočet 

celkové ceny za stavební objekty. Odhad celkové ceny stavby je proveden formou výpočtu 

dle parametrických cen Do odhadu investičních nákladů je zahrnuta cena pozemku, cena 

stavebních objektů, průzkumných a projektových prací o náklady spojené s umístěním 

stavby a potřebná rezerva. 

 

 

7.1 Rozdělení stavby na stavební objekty 

 

Stavba byla za účelem provedení propočtu ceny rozdělena do následujících stavebních 

objektů: 

• SO 01 – Objekt s kulturně - společenským využitím 

• SO 02 – Kanalizační přípojka 

• SO 03 – Vodovodní přípojka 

• SO 04 – Plynovodní přípojka 

• SO 05 – Energetické vedení a přípojka 

• SO 06 – Sdělovací přípojka 

• SO 07 – Veřejné osvětlené 

• SO 08 – Dopravní infrastruktura 

• SO 09 – Terénní úpravy 

• SO 10 – Mobiliář 

 

 

7.2 Propočet cen stavebních objektů 

Při realizování propočtu jednotlivých cen u vymezených stavebních objektů bylo 

vycházeno z objemových ukazatelů a veřejně dostupných ceníků. [25] Propočty 

jednotlivých stavebních objektů jsou uvedeny viz tab. 6.  
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Tab. 6 Propočet ceny, [zdroj: vlastní zpracování] 

Stavební část m.j. Výměra 
Cena/ 
m.j. 

Cena 
celkem Kč 

SO 01 – Objekt s kulturně-společenským využitím 

Budova občanské výstavby  m3 10 771 6 100 65 703 100 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 65 703 100 

SO 02 – Kanalizační vedení 

Kanalizační přípojka DN 200 (plast) bm 25 2 600 65 000 

Lapač tuku do 2 m3 m3 0,43 22 979 9 880 

Vsakovací objekt m3 15 4 400 66 000 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 140 880 

SO 03 – Vodovodní vedení 

Vodovodní přípojka DN 40 bm 5 2 300 11 500 

Vodoměrná šachta plastová ks 1 15 000 15 000 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 26 500 

SO 04 – Plynovodní vedení 

Plynovodní přípojka PE DN 40 5 m/ks 1 12 480 12 480 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 12 480 

SO 05 – Energetické vedení 
Přípojka elektrická zemní 
(kabel Al 25 mm2) 

bm 7,5 437 3 278 

Podzemní vedení NN bm 123 980 120 540 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 123 818 

SO 06 – Sdělovacího vedení 

Přípojka sdělovacího vedení bm 12,4 480 5 952 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 5 952 

SO 07 – Veřejné osvětlení 
Sloup parkový do 5m výšky 
(včetně vedení) 

ks 10 24 000 240 000 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 240 000 

SO 08 – Dopravní infrastruktura 
Plochy pro parkování  
(zámková dlažba) 

m2 989 1 171 1 158 119 

Místní komunikace 
(asfalt) 

m2 980 907 
888 860 
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Komunikace pro pěší 
(zámková dlažba) 

m2 1 178 950 1 119 100 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 3 166 079 

SO 09 – Terénní úpravy 
Terénní modelace 
(Přemístění zeminy, tvarování, rozprostření) 

m2 3 100 95 294 500 

Parkové úpravy u objektu občanského vyba. m2 1 460 110 160 600 

Výsadba stromů výšky 200 ÷ 250 cm ks 2 2 500 5 000 

Výsadba stromů výšky 150 ÷ 200 cm ks 2 2 083 4 166 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 464 266 

SO 10 – Mobiliář 

Altán dřevěný ks 1 55 983 55 983 

Dětský hrad se skluzavkou ks 1 123300 123 300 

Překlápěcí houpačka ks 1 31 100 31 100 

Pružinové houpadlo ks 3 6 900 20 700 

Lavička ks 7 5 200 36 400 

Odpadkové koše ks 4 2 100 8 400 

Stojan na kola ks 2 6 400 12 800 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 297 083 

Celková cena za stavební objekty SO 01- SO 11 bez DPH 70 180 158 
 

 Na základě propočtených cen u jednotlivých stavebních objektů uvedených viz  

tab. 6, byla celková cena nově navrženého stavebního objektu stanovena na 70 180 158 Kč 

bez DPH. 

 

 

7.3 Cena pozemku 

 

Za účelem vybudování parkoviště bude nutné odkoupit pozemek od soukromého vlastníka. 

Cena pozemku P1 byla vyčíslena na základě cenové mapy pozemků na území města 

Ostravy. [26] Cena pozemku P1 je uvedena viz tab. 7.  
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Tab. 7 Cena pozemku, [zdroj: vlastní zpracování] 

Název m.j. Výměra 
Cena/ 
m.j. 

Cena 
celkem Kč 

Pozemek  

Pozemek P1 m2 3 107 640 1 988 480 

Celková cena bez DPH 1 988 480 

 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celková cena pozemku je vyčíslena dle cenové 

mapy pozemků na území města Ostravy na 1 988 480 Kč bez DPH. 

 

 

7.4 Výše celkové investice 

 
Propočet celkové výše investice obsahuje odkoupení pozemku, výstavbu kulturně-

společenského objektu včetně napojení sítí, vybudování parkoviště a parkových úprav. 

Propočty celkové investice jsou uvedeny viz tab. 8. 

Tab. 8 Celková výše investice, [zdroj: vlastní zpracování] 

Název Cena v Kč 

Pozemek 1 988 480 

Stavební objekty 70 180 158 

Průzkumné a projektové práce (6 %) 4 210 810 

Náklady na umístění stavby (2,5 %) 1 754 504 

Rezerva (7 %) 4 912 611 

Cena celkem bez DPH 83 046 563 

  

 Cena celková investice zahrnující vymezené části viz tab. 6 je vyčíslena 

 na 83 046 563 Kč bez DPH. 
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8. Závěr 

 

Kulturně-společenská zařízení sehrávají důležitou roli v kulturním a společenském životě 

obyvatel obce. Ukazuje se, že i v současné době nabývají na významu, a to i u mladé 

generace a je zapotřebí daná zařízení udržovat, popřípadě modernizovat s ohledem na nový 

životní styl obyvatel. 

  

 Předmětem bakalářské práce bylo vypracování studie objektu s kulturně-

společenským využitím v Ostravě Muglinově, obvod Slezská Ostrava a současně řešení 

vnitřních funkčních vazeb, stavebních konstrukcí včetně vazeb na okolí, přístupu, 

parkování a úpravy nejbližšího okolí. Cílem bakalářské práce bylo navržení dvou variant 

objektu s kulturně-společenským využitím včetně porovnání jejich ekonomické náročnosti 

a zároveň porovnání kladů a záporů těchto variant. U vybrané varianty objektu navrhnout 

napojení na stávající inženýrské sítě, využití přilehlé zeleně a řešení parkování v blízkosti 

objektu. 

 

 Došlo k vymezení teoretických východisek vztahujících se k řešené problematice. 

Jedná se o charakterizování občanské vybavenosti, dopravní infrastruktury a technické 

infrastruktury. Stručně byly popsány základní pojmy používané v práci. 

 

 Samotnému řešení jednotlivých variant předcházelo vymezení polohy, širších 

vztahů k řešenému území, historie Slezské Ostravy, obyvatelstva, klimatických podmínek 

a životního prostředí. Ze zmapovaných podkladů došlo k vyhodnocení území pomocí 

SWOT analýzy, tj. určení silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Z toho vyplynulo, 

že největší příležitostí je neexistence jiného kulturního domu a převládající obyvatelstvo 

produktivního věku. Naopak největší hrozbou je nový trend trávení volného času, jedná se 

o zájem v podobě navštěvování rehabilitačních a fitness center, na které současné kulturní 

zařízení nereaguje. U silné stránky je to především tradice ve využívání kulturního domu, 

především formou pořádání rodinných oslav a plesů. Slabých stránek bylo nalezeno více,  

a to nedostatečná kapacita stávajícího sálu, nedostatečná úprava pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace a neexistující kanalizační přípojka. 
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 Historie kulturního domu je spjata s rokem 1947, původně se jednalo o dřevěný 

domek KSČ v Muglinově, později v roce 1959 a 1960 došlo k demontáži stávajícího 

dřevěného domku a následně k výstavbě cihlové budovy. Další stavební úprava byla 

provedena v roce 1969 a pozdější stavební úpravy sloužily pouze k udržování dobrého 

stavu stavebního objektu.  

 

 Objekt kulturního domu se nachází na pozemku P2. Na řešeném území (P1 a P2) se 

nachází pouze jeden stavební objekt, a to kulturní dům s maximální kapacitou 120 osob, 

salónek s maximální kapacitou 30 osob a nově vybavená kuchyň. Dalším funkčním celkem 

objektu je ordinace pediatra. Při řešení návrhu nové stavby patří mezi limity řešení výška 

stavby a ochranná pásma stávajících sítí. 

 

 Po získání informací o stávajícím stavu objektu došlo k vytvoření návrhu řešení,  

a to ve dvou variantách. Varianta „A“ – kulturní sál a fitness byla navržena tak, aby 

zastoupila funkci stávajícího kulturního domu, jenž bude obohacena o zvýšení kapacity 

míst v kulturním sále a přidání nového celku pro fitness. Varianta „B“ – rehabilitace  

a fitness byla navržena pro obohacení dané lokality o rekreační a ozdravné funkce. U obou 

variant byly provedeny propočty cen. Následovalo porovnání navržených variant,  

a to pomocí jednoduchého bodovacího způsobu vyhodnocování na základě stanovených 

pěti kritérií. Za vítěznou variantu lze považovat variantu „A“. Je zde ponecháno tradiční 

využití stavby s kulturním sálem mající dlouholetou tradici u místních občanů Muglinova 

s navýšenou kapacitou ze 120 osob na 250. Zároveň došlo k obohacení původní stavby  

o nové způsoby využití respektující trendy ve způsobu trávení času. Zároveň u vybrané 

varianty „A“ určené k realizaci došlo k detailnímu rozpracování stavebnětechnického 

řešení, dispozičního řešení, bezbariérového řešení, osvětlení, požární ochrany, dopravního 

řešení, inženýrských sítí, parku včetně mobiliáře. 

 

 Varianta „A“ určená k realizaci je zpracována ve výkresové formě v úrovni 

dokumentace pro územní řízení. Při vypracování studie objektu s kulturně-společenským 

využitím bylo vycházeno s územního plánu města Ostravy, katastrální mapy a z řady 

zákonů, vyhlášek a norem.  
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Celkový počet stání pro řešené území se určí podle vzorce: 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

• N – celkový počet stání 

• Oo – počet odstavných stání 

• Po – počet parkovacích stání 

• ka – součinitel vlivu automobilizace 

• kp – součinitel redukce počtu stání 

 

Součinitel vlivu automobilizace Ka, byl vypočítán pro danou lokalitu za pomocí 

interpolace. Stupeň automobilizace pro Ostravu je 2,65. Součinitel stupně automobilizace 

ka je 0,952. 

 

Součinitel redukce počtu stání kp, vychází z dat:  

• sídlo nad 50 000 obyvatel 

• objekty celoměstského významu uvnitř zastavěného území sídla mimo centra měst 

Součinitel redukce počtu stání kp je 0,6. 

 

Základní počty parkovacích stání (dány dle doporučených základních ukazatelů 

výhledových počtů odstavných a parkovacích stání): 

 Společenský sál se salónkem:  66 

 Klubovna:     1   

 Internetová kavárna:    7 

 Tělocvična + posilovna:   30 

Základní celkový počet parkovacích stání je:  104 

 

Výpočet celkového počtu parkovacích stání pro spol. sál a salónek: 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

N = 66 x 0,952 x 0,6 

N = 37,6 (navrženo 38 parkovacích stání) 

 

 

Příloha č. 1 – Výpočet počtu parkovacích míst 



 
 

 
 

Výpočet celkového počtu parkovacích stání pro klubovnu: 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

N = 1 x 0,952 x 0,6 

N = 0,6 (navrženo 1 parkovacích stání) 

 

Výpočet celkového počtu parkovacích stání pro internetovou kavárnu: 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

N = 7 x 0,952 x 0,6 

N = 3,9 (navrženy 4 parkovací stání) 

 

Výpočet celkového počtu parkovacích stání pro tělocvičnu a posilovnu: 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

N = 30 x 0,952 x 0,6 

N = 17.1 (navrženo 17 parkovacích stání) 

 Celkový počet stání = 60 + 4 (pro zaměstnance) = 64 

Pro řešené území je navrženo 64 parkovacích míst. Z toho 4 parkovací stání pro 

osoby těžce pohybově postižené. 

             

 

 

 

 



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100156605. 
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní. 

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů) 

V zájmovém území se nachází investiční 
akce. 

SKUPINA ČEZ 

 

 

Příloha č. 2 – Zakreslení stávajících sítí – ČEZ Distribuce, a. s. 



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100156605. 
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní. 

Situační výkres - list 1 

SKUPINA ČEZ 

 

 

Příloha č. 2 - Vyjádření ČEZ Distribuční služby, a.s. 



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100156605. 
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní. 

Situační výkres - list 2 

SKUPINA ČEZ 

 

 

Příloha č. 2 - Vyjádření ČEZ Distribuční služby, a.s. 



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100156605. 
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní. 

Situační výkres - list 3 

SKUPINA ČEZ 

 

 

Příloha č. 2 - Vyjádření ČEZ Distribuční služby, a.s. 



 

Platí pouze s vyjádřením číslo 0100156605. 
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní. 

Situační výkres - list 4 

SKUPINA ČEZ 

 

 

Příloha č. 2 - Vyjádření ČEZ Distribuční služby, a.s. 



 

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000707487 ze dne 16.11.2012. 
Provozovatel DS: SMP Net, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka, K.ú.: Muglinov-viz vyznačené území. 

 

 

Příloha č. 3 – Zakreslení stávajících sítí – RWE Distribuční služby, s.r.o. 



(optimalizováno pro tisk na formát A3) Příloha k Vyjádření .j.: 188756/12 číslo žádosti: 0112 825 931 
SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1 

Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.o2.cz 
      zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I : 60193336 DI CZ60193336 
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Příloha č. 4 – Zakreslení stávajících sítí – Telefonica Czech Republic, a. s. 



 

(optimalizováno pro tisk na formát A3) Příloha k Vyjádření .j.: 188756/12 číslo žádosti: 0112 825 931 
SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1 

Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.o2.cz 
      zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I : 60193336 DI CZ60193336 
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Příloha č. 4 – Zakreslení stávajících sítí – Telefonica Czech Republic, a. s. 



 

 
 

Příloha č. 5 – Zakreslení stávajících sítí – Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. 



 
 

 
 

 

Pohled z křižovatky (Hladnovská a Na Druhém)

 

Pohled z křižovatky ulice Hladnovská 

 

Příloha č. 6 – Fotodokumentace stávajícího stavu 

Pohled z křižovatky (Hladnovská a Na Druhém) 

Pohled z ulice Hladnovská 



 
 

 
 

 

Pohled z ulice Na druhém (vstup do ordinace pediatra)

 

Pohled z  ulice Na Druhém (pomník muglinovským obětem a park) 
Pohled z  ulice Na Druhém (pomník muglinovským obětem a park) 

Pohled z ulice Na druhém (vstup do ordinace pediatra) 














