
Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra m stského inženýrství 

Návrh polyfunk ního domu v Ostrav -P ívoze 

Design of Multifunctional Building in Ostrava-P ívoz 

Student:                                                                                          Roman Šipoš 

Vedoucí bakalá ské práce:                                           Ing. Jakub Švr ek, Ph.D. 

Ostrava 2013 







Prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou bakalá skou práci v etn  p íloh vypracoval samostatn  pod 

vedením vedoucího bakalá ské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

V Ostrav  dne ……………………..                                              ………………………… 

              podpis studenta 



Prohlašuji, že 

• jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalá skou práci se pln  vztahuje zákon . 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci ob anských a náboženských 

ob ad , v rámci školních p edstavení a užití díla školního a § 60 – školní dílo. 

• beru na v domí, že VŠB – TUO má právo nevýd le n  ke své vnit ní pot eb  bakalá skou 

práci užít (§ 35 odst. 3 zákona . 121/2000 Sb.) 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalá ské práce bude uložen v Úst ední knihovn  VŠB- 

TUO k prezen nímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalá ské práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o bakalá ské práci budou zve ejn ny v informa ním systému 

VŠB-TUO. 

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v p ípad  zájmu z její strany, uzav u licen ní smlouvu s 

oprávn ním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalá skou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn na v takovém p ípad  ode mne 

požadovat p im ený p ísp vek na úhradu náklad , které byly VŠB-TUO na vytvo ení díla 

vynaloženy (až do jejich skute né výše). 

• beru na v domí, že odevzdáním své práce souhlasím se zve ejn ním své práce podle 

zákona . 111/19987 Sb,. O vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon 

o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

V Ostrav  dne ……………………..                                              ………………………… 

              podpis studenta 



Anotace bakalá ské práce 

Téma: Návrh polyfunk ního domu v Ostrav -P ívoze 

Autor: Roman Šipoš 

Vedoucí bakalá ské práce: Ing. Jakub Švr ek, Ph.D. 

Po et stran: 49 

Fakulta stavební, VŠB – TUO, Katedra m stského inženýrství, Ostrava 2013 

Cílem bakalá ské práce je typologický návrh polyfunk ního domu na nároží ulic 

Chopinova a Mariánskohorská v Ostrav -P ívoze. Bakalá ská práce je zpracována jako 

objemová studie a skládá se z textové a grafické ásti ve dvou alternativách. Ob

alternativy ešení zástavby byly koncipovány jako polyfunk ní domy s p ístupem pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Samotný návrh polyfunk ního domu je 

za len n do okolní zástavby m stské památkové zóny a navazuje na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu. P i návrhu ešení zástavby byly také zohledn ny ekonomické, 

architektonické a bezpe nostní aspekty v p edm tné lokalit . 

Annotation of the Bachelor Thesis 

Theme: Design of Multifunctional Building in Ostrava-P ívoz 

Author: Roman Šipoš 

Bachelor´s thesis supervisor: Ing. Jakub Švr ek, Ph.D. 

Number of pages: 49 

Faculty of Civil Engineering, VŠB – TUO, Department of Urban Engineering,  

Ostrava 2013 

The major focus of this bachelor thesis is the typological design of a multifunctional 

building in a vacant space situated at the corner the streets Chopin and Marianskohorska in 

Ostrava-P ívoz. This bachelor thesis is formed as fluent study and includes text and 

graphical parts in two alternatives. Both alternatives of solutions are designed as 

multifunctional buildings. It is also for people with limited mobility. The multifunctional 

building is integrated into a surrounding buildings,  urban conservation area and follows 

the existing transport and technical infrastructure.  The solution also reflects the economic, 

architectural and safety aspects in the subject area. 



Seznam použitých zkratek 

EZ ……………………………………………………….   eské energetické závody 

.p. …………………………………………………………………….   íslo popisné 

SN …………………………………………………………..   eská technická norma 

DN ……………………………….…………….....   Jmenovitý vnit ní pr m r potrubí 

DPH …………………………………………………………...  Da  z p idané hodnoty 

kk ………………………………………………………………….   Kuchy ský kout    

MHD ……………………………………………………...   M stská hromadná doprava 

m.n.m. ……………………………………………….………………..   Metr  nad mo em 

NP ……………………………………………………………...…  Nadzemní podlaží 

NUS   ……………………………………………………....   Náklady na umíst ní stavby 

OP …………………………………………………….…………....   Ochranné pásmo 

OVAK ……………………………………………….....   Ostravské vodárny a kanalizace 

PE ………………………………………………………………………...   Polyetylén 

PVC …………………………………………………….……………   Polyvinylchlorid 

SO …………………………………………………………………..   Stavební objekt 

ZTP ……………………………………………………...   Zdravotn  t lesn  postižený 



Obsah bakalá ské práce 

1. ÚVOD………………………………………………………….................................10 

1.1 P edm t bakalá ské práce………………………………..................................10 

1.2 Cíl bakalá ské práce……………………………………..................................10 

1.3 Podklady pro bakalá skou práci………………………....................................11 

2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK…….............................12 

2.1 Názvosloví…………………………………………….....................................12 

2.2    Zástavba v centrech m st a jejich okolí….........................................................14 

2.3    Parkování….......................................................................................................14 

3. ZÁKLADNÍ POZNATKY O VYMEZENÉM ÚZEMÍ…….................................16 

3.1 Statutární m sto Ostrava……………………………………………...............16 

3.2 Moravská Ostrava a P ívoz……………………...............................................17 

3.2.1    Historie P ívozu…………………….....................................................17 

3.3 Vazba na územní plán m sta Ostravy……………………...............................19 

3.3.1    Základní informace……………………................................................19 

3.3.2    Funk ní využití ploch……………………............................................19 

3.3.3    Jádrové území……………………........................................................20 

3.4 Širší vztahy……………………………………………....................................20 

3.5 Limity území a ochranná pásma........................................................................21 

3.6 Stávající stav ešeného území............................................................................22 

4. ALTERNATIVY EŠENÍ………………………………………………...............23 

4.1 Varianta A……………………………….........................................................23 

4.2 Varianta B…………………………………….................................................24 

4.3 Zd vodn ní vybrané varianty...........................................................................25 

5. PR VODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA……................................26 

5.1 Úvodní údaje……………………………………………................................26 

5.1.1    Identifika ní údaje žadatele…………………….................................26 

5.1.2    Identifika ní údaje zpracovatele dokumentace……………………....26 



5.1.3    Ozna ení stavby a pozemku……………………..................................26 

5.2 Pr vodní zpráva 

5.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku…………………….......27 

5.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání……………………...30 

5.2.3 Orienta ní údaje stavby……………………........................................31 

5.3 Souhrnná technická zpráva 

5.3.1 Popis stavby……………………..........................................................33 

5.3.2 Stanovení podmínek pro p ípravu výstavby…………………….........36 

5.3.3 Základní údaje o provozu, pop . výrobním programu a technologii....38 

5.3.4 Zásady zajišt ní požární ochrany stavby……………………..............40 

  5.3.5  Návrh ešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace…………………….................................................40 

6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VYBRANÉ ALTERNATIVY……............41 

6.1 Objektizace výstavby……..............................................................................41

6.2 Ekonomický propo et náklad  vybraného ešení……...................................42 

6.3 SWOT analýza……........................................................................................43 

7. ZÁV R…………………………………………………………………………...44 

8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................46 

9. SEZNAM OBRÁZK  A TABULEK .................................................................47 

10. SEZNAM P ÍLOH................................................................................................48

11. SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.....................................................49 

  



1. Úvod 

Návrh polyfunk ního domu v proluce jsem si jako téma pro bakalá skou práci vybral 

z d vodu stále se rozvíjející výstavby na okraji m st, p i emž stavební pozemky 

v intravilánu m st asto pozbývají svého využití a potenciálu. P estože je nová výstavba 

v centru m st technicky i finan n  náro ná, je z dlouhodobého hlediska neregulovaný 

rozvoj do volné krajiny a zábor zem d lského p dního fondu neudržitelný. 

1.1 P edm t bakalá ské práce 

P edm tem bakalá ské práce je typologický návrh polyfunk ního domu na nároží ulic 

Chopinova a Mariánskohorská v Ostrav -P ívoze.  Objemová studie polyfunk ního domu 

obsahuje textovou a grafickou ást ve dvou alternativách, p i emž jedna z variant je 

dopracována podrobn  v etn  finan ního zhodnocení. Návrh polyfunk ního domu je 

za len n do okolní zástavby m stské památkové zóny a navazuje na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu.  

1.2 Cíl bakalá ské práce 

Cílem bakalá ské práce je vypracovat objemovou studii zástavby proluky v Ostrav -

P ívoze v souladu s územním plánem Statutárního m sta Ostravy a vyhláškou . 503/2006 

Sb., o podrobn jší úprav  územního ízení, ve ejnoprávní smlouvy a územního opat ení. 

Podstatou návrhu polyfunk ního domu je napojení na okolní zástavbu m stské památkové 

zóny s dopln ním na pravidelnou uli ní sí , kdy bude zkvalitn n architektonický ráz 

ešeného území. V obou alternativách bude respektován požadavek na zp ístupn ní objektu 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky . 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání staveb. 



1.3 Podklady pro bakalá skou práci 

Výchozími podklady pro vypracování bakalá ské práce byly: 

- Pr zkum stávajícího stavu ešeného území v terénu s po ízením fotodokumentace

- Územní plán Statutárního m sta Ostravy p ístupný na mapovém portálu 

http://gisova.ostrava.cz

- Mapové podklady eského ú adu zem m ického a katastrálního (zabaged, 

ortofoto)

- Mapové podklady Google maps p ístupné na http://maps.google.com

- Vyjád ení správc  technické infrastruktury ešeného území:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

RWE Distribu ní služby, s.r.o.

EZ Distribuce, a.s.

Dalkia eská republika, a.s.

Telefónica Czech Republic, a.s.



2. Rekapitulace teoretických východisek 

2.1 Názvosloví 

Územní plán – projekt zám ru pro uspo ádání území v budoucích letech. Obsahuje 

funk ní využití ploch s ur ením prostorových parametr  pro dané plochy, ešení 

podzemních a nadzemních inženýrských sítí a objekt . [1] 

M stská památková zóna – stanovena vyhláškami Ministerstva kultury eské republiky. 

Jedná se o ást m sta, která je historicky významná. K zajišt ní památkové ochrany zóny a 

jejího historického prost edí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými 

kulturními památkami, strukturou pozemk , pozemními komunikacemi, vodními 

plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozi ními zám ry vykazují 

významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní památkové pé e p i svém rozhodování 

stanovit podmínky, které omezují stavební a jiné úpravy v zón . [2] 

Technická infrastruktura – je tvo ena nadzemním nebo podzemním vedením a stavbami, 

které provozn  souvisí se za ízením technického vybavení, jako jsou vodovody, 

plynovody, kanalizace, energetická vedení, telekomunika ní vedení, tepelná vedení apod. 

Polyfunk ní d m – objekt poskytující více funkcí, nej ast ji funkce pro bydlení spolu 

s administrativní i komer ní funkcí. 

Nároží ulic – roh, ve kterém se stýkají dv  ulice pod ur itým úhlem. 

Proluka – nezastav ný prostor ve stávající souvislé zástavb  v etn  nezastav ného nároží, 

který je ur en k zastav ní. [3] 

Budova – nadzemní budova prostorov  soust ed ná a navenek p evážn  uzav ená 

obvodovými st nami a st ešní konstrukcí. [4] 



Byt – soubor místností, pop ípad  jednotlivá obytná místnost, která svým stavebn

technickým uspo ádáním a vybavením spl uje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto 

ú elu užívání ur ena. [4] 

Prodejna – obchodní za ízení, maloobchodní prodejní jednotka, která bývá z ízena za 

ú elem uspokojování pot eb jednotlivých ob an  a jejich domácností. [5] 

Kancelá  – místnost, kde se ú aduje, respektive kde se provádí administrativní innost. [5] 

Sklad – prostor ur ený pro skladování ur itého materiálu (surovin, výrobk , zboží, 

domácích i kancelá ských pot eb, jednotlivých technických sou ástí apod.), ve smyslu 

jejich trvalého uchovávání v nezm n ném stavu. [5] 

M stský mobiliá  – za ízení, která napomáhají kompletovat ú elovou obsluhu 

urbanizovaného území. Tato za ízení jsou umíst na ve ve ejném prostoru obcí a m st. [6] 

Parkovací stání – plocha ur ená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla. [7] 

Chodník – ást p idruženého dopravního prostoru u eného zejména pro chodce. Chodník 

bývá odd len od hlavního dopravního prostoru vertikáln  a/nebo horizontáln . [7] 

Rezident – osoba bydlící nebo sídlící v dané lokalit . [7] 

Osoba se sníženou schopností pohybu a orientace – osoby, které mají pohybové, 

sluchové, zrakové nebo mentální postižení, tj. osoby pokro ilého v ku, t hotné ženy nebo 

osoby, které doprovázejí dít  v ko árku i dít  do t í let. Pro zajišt ní dobré orientace a 

pohybu t chto osob ve vnit ním nebo vn jším prost edí je nutno dodržovat požadavky 

zabezpe ující bezbariérové užívání. [8] 



2.2 Zástavba v centrech m st a jejich okolí 

Centra m st jsou p irozená jádrová t žišt  s funk ními, spole enskými i sociálními faktory 

charakterizována soust ed nou zástavbou se zvýšenou technickou a ob anskou 

vybaveností. V tšinou se setkáváme s polyfunk ní strukturou, která spojuje funk ní složky 

osídlení a zárove  odd luje obt žující funkce. ešením osídlení je výstavba polyfunk ními 

domy, což umožní spojení bydlení s výrobou i r znorodými službami. Zástavba 

m stských ástí je spojována s adou výhod, avšak ovliv ována je i negativn . Kladem této 

struktury výstavby se bere spojení bydlení a práce, blízká návaznost na kulturní a sportovní 

vyžití a vynikající dopravní obsluha, která má i negativní vlivy z hlediska hlu nosti a 

negativního ú inku na životní prost edí. Zápornou hodnotou je také zp sob a variantnost 

výstavby, jež jsou zna n  omezeny jak malou plochou, tak nato ením stran objekt  dle 

požadavk  na sv tové strany a tím zaru ení normovaného osv tlení. [9], [10] 

2.3 Parkování 

Statická doprava je v sou asné dob asto limitujícím faktorem. A to nejen p i návrhu 

dopravní obsluhy obytných zón, ale i p i návrhu jednotlivých budov v r zných ástech 

m sta. Nejsložit jší situace je p i návrhu odstavných a parkovacích ploch v centrech m st. 

V tšina t chto ploch jsou v sou asnosti tém  bezezbytku využité a m sta eší problémy s 

nedostatkem parkovacích míst. Jelikož je vlastnictví osobního automobilu naprosto b žná 

záležitost a automobil se nachází v naprosté v tšin  rodin, nastává problém s odstavováním 

a parkováním automobil  když nejsou zrovna v provozu, což je p evážná ást denního 

cyklu automobilu. Konkrétn  je to 90 až 95% z celkového režimu dne. P i návrhu nových 

objekt  je tedy nutné po ítat s tímto nedostatkem ploch a navrhovat takovým zp sobem, 

aby nov  postavené objekty byly co nejvíce samostatné, co se tý e parkovacích a 

odstavných ploch. 

Odstavení - Pojem odstavení se používá p i odstavení automobilu na asov

neomezenou dobu. Nej ast ji se automobily odstavují v míst  bydlišt .  



Parkování -  Parkování znamená, že bude automobil parkován na asov  omezenou 

dobu. Parkování m žeme podle doby d lit na parkování: 

- krátkodobé – do 2 hodin trvání 

- dlouhodobé – nad 2 hodiny trvání 

Parkování bývá nej ast ji v míst  zam stnání, v centrech m st nebo u ob anské 

vybavenosti. 

Plocha pot ebná pro umíst ní parkovacích a odstavných stání se odvíjí od n kolika 

parametr . Pr m rná plocha jednoho stání v etn  p íjezdu iní 20 až 25 m2. Tato plocha je 

ur ena jednak minimální ší kou p íjezdové komunikace a minimálním rozm rem 

samotného stání. Ší ka komunikace je min. 3,0 m u jednopruhového p íjezdu a 5,5 m u 

dvoupruhového p íjezdu. Minimální rozm r kolmého stání je pak 2,5 m ší ka a 5,0 m 

délka. [7], [11] 



3. Základní poznatky o vymezeném území 

3.1 Statutární m sto Ostrava 

Ostrava je statutární a krajské m sto na rozhraní Slezska a Moravy ležící na severovýchod

eské republiky poblíž hranice s Polskem. Po tem obyvatel i rozlohou je t etí nejv tší 

m sto v eské republice. Ostrava je rovn ž významným univerzitním a pr myslovým 

m stem. M sto o rozloze 21 422 ha tvo í celkem 23 m stských obvod  s 305 998 obyvateli 

k datu 1.1.2013. Hustota zalidn ní iní 1500 obyvatel na km2. Na území m sta Ostravy 

jsou vymezeny ty i m stské památkové zóny. Ostravou protékají eky Lu ina, Odra, 

Opava a Ostravice.  Nejvyšší místo se nachází v Krásném poli v oblasti ulice Vodárenská - 

336 m. n. m. a naopak nejníže položené místo se nachází ve Slezské Ostrav  na k ižovatce 

ulic Jan Marie a Garbova - 193 m. n. m. 

Obrázek .1 – M stské ásti m sta Ostravy 



3.2 Moravská Ostrava a P ívoz 

M stský obvod Moravská Ostrava a P ívoz je jedním z 23 m stských obvod  statutárního 

m sta Ostravy a tvo í historické jádro dnešní Ostravy. Nachází se jižn  od soutoku eky 

Odry a Ostravice na území o rozloze 1353 ha se 40 tis. obyvateli. Na svém území má 

M stskou památkovou zónu Moravská Ostrava a M stskou památkovou zónu Ostrava – 

P ívoz, které chrání ásti m stského obvodu cenné z hlediska architektury a urbanismu. 

Základní informace

Katastrální vým ra:  1353 ha 

Po et ob an  31.12.2012: 40 040 

Zem pisná ší ka:   49°50'04.73" s. š. 

Zem pisná délka:  18°16'55.36" v. d. 

Starosta:    Ing. Ji í Havlí ek 

Adresa:    Ú ad m stského obvodu Moravská Ostrava 

     a P ívoz 

Prokešovo nám stí 8 

729 29 Ostrava 

Obrázek .2 – Znak a logo Moravské Ostravy a P ívozu 

3.2.1 Historie P ívozu 

P ívoz vznikl poblíž brodu p es eku Odru pravd podobn  ve 14. století. Práv  tudy vedla 

stará obchodní cesta z Opavy do T šína. První písemná zmínka o P ívozu pochází z roku 

1377. Obec byla až do poloviny 16. století lénem olomouckého biskupství. Skládala se ze 

dvou ástí, v té d ležit jší byla malá tvrz a sídlo vrchnosti. Pozd ji ale vznikla jediná obec, 



kterou v roce 1555 koupilo se svolením olomouckého biskupa m sto Moravská Ostrava. 

Stala se jeho manskou obcí a tento vztah trval až do roku 1848. 

Nejd ležit jší událostí v celých d jinách P ívozu bylo vybudování nádraží na Severní 

dráze Ferdinandov  v roce 1847. S rozvojem pr myslu na Ostravsku a hlavn  díky t žb

uhlí se p ívozské nádraží stalo významným železni ním uzlem, s nímž byly dráhou 

propojeny tém  všechny doly v této oblasti. V P ívoze bylo také nalezeno uhlí, nejstarší 

šachta byla založena už v polovin  19. století. Dobré dopravní spojení p isp lo ke vzniku 

chemického a železárenského pr myslu v P ívoze. Jestliže m l P ívoz v roce 1843 zhruba 

420 obyvatel, o ty icet let pozd ji už jich bylo p es deset tisíc. V tšinu zde tvo ili N mci a 

Poláci. 

Samotná obec byla nevzhledná, neuspo ádaná, její stavební vývoj chaotický. K 

vypracování územního plánu byl p izván víde ský architekt a urbanista Camillo Sitte. 

Nedaleko nádraží vzniklo nám stí s kostelem, radnicí a adou p sobivých m š anských 

dom . Z dnešního pohledu m žeme bez nadsázky konstatovat, že Sitte byl hlavním

tv rcem P ívozu. 

V roce 1924 byl P ívoz p ipojen k Moravské Ostrav . Když po roce 1948 p išli k moci 

komunisté, po ítalo se s tím, že zde bude velká rafinerie ropných látek a výrobna 

motorových olej . Po n kdejších provozech „petrolejky“ z staly jako obrovská ekologická 

zát ž olejové laguny, jejichž odstran ní nyní vyžaduje obrovské náklady. V šedesátých a 

sedmdesátých letech minulého století m la být velká ást „Sitteho P ívozu“ zbourána a na 

uvoln ných místech postaveny panelové domy. Po mezinárodní kritice „ostravského 

barbarství“ byly demolice zastaveny a po roce 1990 velká ást dom  opravena. [15] 



3.3 Vazba na územní plán m sta Ostravy 

3.3.1 Základní informace 

Po izovatel:    Magistrát m sta Ostravy, zastoupený primátorem  

Ing. Evženem Tošenovským 

Zpracovatel: Útvar hlavního architekta Magistrátu m sta Ostravy, 

zastoupený hlavním architektem  

Ing.arch. Vlastimilem Bichlerem 

Úplný text schválený ZMO v roce 1994 dopln ný o schválené zm ny a provedené úpravy 

s platností ke dni 8.12.2010. [12] 

3.3.2 Funk ní využití ploch 

Rozpis vhodnosti a p ípustnosti jednotlivých za ízení a inností v plochách „Komplexního 

urbanistického návrhu“, který je sou ástí územního plánu m sta Ostravy, a ve kterém je 

území m sta roz len no do jednotlivých ploch podle navrhovaného funk ního využití. Pro 

každou plochu je zpracováno funk ní využití formou rozd lení možných funkcí a za ízení 

do t í kategorií podle vhodnosti a míry zastoupení. Nov  stav né modernizované nebo 

rekonstruované stavby a za ízení musí odpovídat charakteristice dané funk ní plochy. [12] 

Rozd lení do kategorií:

1) Vhodné 

Definovány funkce a za ízení, které jsou hlavní, dominantní, charakteristické. 

2) P ípustné 

Za len ny funkce a za ízení, které mají k hlavní funkci dopl kový charakter. V území 

plošn  a významov  nep evládají. 

3) Výjime n  p ípustné 

Jedná se o funkce a innosti, které nejsou v zásadním rozporu s dominantním funk ním 

využitím. Jejich umis ování musí být posuzováno v jednotlivých p ípadech z hlediska 

jejich pot eby v území vzhledem k jejich po tu, poloze, rozsahu a vlivu na životní 

prost edí. Posouzení p ípustnosti staveb a opat ení v kategoriích „p ípustné“ a „výjime n

p ípustné“ náleží do pravomoci útvaru hlavního architekta. Rozhodující pro posouzení jsou 

výlu n  hlediska urbanistická a ochrana životního prost edí. K posuzování konkrétních 

staveb bude p izván p íslušný m stský obvod. V p ípad  sporu rozhodne Zastupitelstvo 

m sta Ostravy. [12], [13] 



3.3.3 Jádrové území 

ešené území v proluce na nároží ulic Chopinova a Mariánskohorská se z hlediska 

územního plánu nachází v jádrovém území, které slouží k soust ed ní ob anské 

vybavenosti spolu s bydlením v m stské zástavb  centrálních ástí obytných zón. 

Funk ní využití:

1) Vhodné 

- Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území: 

administrativa, pen žnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, 

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

volný as. 

- Nájemné bytové domy (nad t i nadzemní podlaží) s vestav nou ob anskou 

vybaveností. 

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

i nadzemní a vestav né parkovací garáže. 

- Zele  ve ejná a obytná. 

2) P ípustné 

- Nájemné domy bez ob anské vybavenosti, konzuláty, rezidence. 

- Nerušící drobná výroba a služby. 

- Benzinová erpadla a servisní služby jako sou ást garáží a parking . 

- Nezbytná technická vybavenost. 

3) Výjime n  p ípustné 

- Ob anská vybavenost necentrálního charakteru.  

[12], [13] 

3.4 Širší vztahy 

Hlavní silni ní tahy z m sta jsou na Bohumín severovýchodním sm rem, východním 

sm rem na Karvinou a Haví ov, západním sm rem na Opavu a jižním sm rem na Frýdek - 

Místek. Ostrava je také spojená s Brnem a Prahou dálnicí D1 a rychlostními komunikacemi 

R35 a R46, které vedou z Bohumína p es Ostravu a Olomouc a v horizontu n kolika let 



bude možné využít plnohodnotn  dálnici D1, kdy dojde k propojení dálnice p es P erov a 

Lipník nad Be vou. ešené území se nachází na nároží ulic Chopinova a Mariánskohorská 

v m stském obvodu Moravská Ostrava a P ívoz. Vzdálenost k nejbližší tramvajové a 

autobusové zastávce Nám stí S. echa je zhruba 150 metr . Docházková vzdálenost na 

vlakové nádraží Ostrava hlavní nádraží je 8 minut severním sm rem, ze kterého je snadná 

dostupnost do hlavního m sta eské republiky pomocí expresních vlak  Pendolino, 

RegioJet a LEO Express. 

Ostrava má také snadnou dostupnost k letecké p eprav  prost ednictvím Mezinárodního 

letišt  Leoše Janá ka Ostrava situovaného cca 25 km jižním sm rem. 

Z hlediska ob anské vybavenosti se v blízkém okolí nachází mate ské a základní školy, 

konzervato , pošta, lékárna, ubytovací a restaura ní za ízení, banka, Policie R, knihovna, 

nákupní st edisko, Archiv m sta Ostravy, poliklinika aj. Z církevních staveb je 

nejvýrazn jší novogotický kostel Neposkvrn ného po etí Panny Marie na Nám stí 

Svatopluka echa. 

3.5 Limity území a ochranná pásma 

Základní limitou ešeného území je umíst ní v m stské památkové zón , ze které jsem 

vycházel p i architektonickém ztvárn ní, zejména dodržení uli ní áry a výškovém 

napojení objektu na okolní budovy. Za další limitu lze považovat umíst ní parcely 

z hlediska dopravní infrastruktury, kdy není území p ístupné z ulice Mariánskohorská. 

Ulice Chopinova je ešena jako slepá. 

Do plochy ešeného území zasahuje ochranné pásmo NTL ocelového plynovodu DN 150,  

vedoucího podél ulice Mariánskohorská. Návrh objektu toto ochranné pásmo zachovává, 

aby nebylo nutné toto vedení p ekládat. Dále je území limitováno ochranným pásmem 

podzemního elektrického vedení NN a telekomunika ního vedení, která lemují 

jihovýchodní hranici parcely . 365 a jejich ochranná pásma zasahují do p edm tné 

parcely. Z d vodu dodržení uli ní áry se v návrhu p edpokládá p eložení obou t chto 

vedení do p ší komunikace na ulici Mariánskohorská. P eložení musí p edcházet 

projednání podmínek s provozovateli t chto vedení.   



Ochranná pásma technické infrastruktury v ešeném území: 

Ochranné pásmo vodovodu - 1,5 m  [ OVAK, a.s.] 

Ochranné pásmo kanalizace - 1,5 a 3,5 m  [ OVAK, a.s.] 

Ochranné pásmo elektrického vedení  - 1,0 m  [ EZ, a.s.] 

Ochranné pásmo trafostanice  - 2,0 m  [ EZ, a.s.] 

Ochranné pásmo telekomunika ního vedení - 1,5 m  [ TELEFÓNICA O2, a.s.] 

Ochranné pásmo plynovodu - 1,0 m  [ RWE, a.s.] 

3.6 Stávající stav ešeného území 

ešené území je situováno parcelami . 365 a 382/1 v katastrálním území P ívoz - 713767 

o celkové vým e 1604 m2 v majetku právnické osoby SHETLAND s.r.o.. V sou asné 

dob  je v tší ást pozemku nevyužita a je v zatravn né úprav , terén pozemku je rovinatý. 

Na ásti pozemku se nachází provizorní parkovišt  ve št rkové úprav . Pozemek je 

z jihovýchodní strany lemován ulicí Mariánskohorská, kde je vysoká frekvence provozu 

automobil  a s tím spojený zvýšený hluk a prašnost. Ze západní strany je pozemek 

ohrani en slepou ulicí Chopinova, ze které je p ístup k pozemku a nachází se zde pruh pro 

parkování. Ze severní strany je pozemek orientován do okolní stávající zástavby. Dle 

územního plánu má ešené území funkci obchodu, služeb a hromadného bydlení a má 

vyhovující dostupnost.  

Inženýrské sít  uložené v ulici Chopinova: 

Vodovodní ad - DN 150 PVC  [ OVAK, a.s.] 

Jednotná kanaliza ní stoka – DN 300 PVC  [ OVAK, a.s.] 

Elektrického vedení  - Podzemní vedení NN  [ EZ, a.s.] 

Telekomunika ní vedení – optické kabely  [ TELEFÓNICA O2, a.s.] 

NTL plynovod – DN 150, PE - 80  [ RWE, a.s.] 

Inženýrské sít  uložené v ulici Mariánskohorská: 

Vodovodní ad - DN 150 LT  [ OVAK, a.s.] 

Jednotná kanaliza ní stoka – VJ 500x750 BET  [ OVAK, a.s.] 

Elektrického vedení  - Podzemní vedení NN  [ EZ, a.s.] 

Telekomunika ní vedení – optické kabely  [ TELEFÓNICA O2, a.s.] 

NTL plynovod – DN 150 OCEL  [ RWE, a.s.] 



4. Alternativy ešení 

V obou variantách je stavba ešena jako zd ný polyfunk ní d m o t ech podlažích 

s funkcemi obchodu, administrativy a bydlení. Navržené varianty umož ují bezbariérový 

p ístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vzhledem k orientaci 

parcely ke sv tovým stranám a rušné komunikaci na ulici Mariánskohorská jsou komer ní 

a administrativní prostory situovány k této komunikaci a prostory ur ené k bydlení jsou 

situovány do klidn jší ásti ulice Chopinova. Sou ástí ešení je návrh okolí objektu 

(mobiliá , parkování aj.).  

4.1 Varianta A 

Charakteristiku této varianty tvo í zástavba celého pozemku a dopln ní nároží do 

pravidelné uli ní sít . Stavba do tvaru písmene „L“ vytvo í vnitroblok, kde bude situováno 

parkovišt  pro uživatele objektu v dostate né kapacit . Toto uzav ení parcely je 

významným bezpe nostním prvkem k p ístupu do objektu, kdy je zvýšena ochrana majetku 

uživatel  objektu. Zastav ná plocha pozemku iní 888,0 m2. V p ízemí 1.NP jsou 

situovány volné komer ní prostory ur ené k pronájmu, kde se p edpokládá provoz 

obchodu sportovního vybavení, oble ení, elektroniky, lékárny, i jiného podobného 

za ízení. Ve 2. a 3.NP je situováno šest bytových jednotek, z toho dv  s bezbariérovým 

p ístupem a administrativní prostory s p edpokladem využití jedinou institucí z oboru 

telekomunikací, bankovnictví, pojiš ovnictví i informa ních technologií.  

Dispozi ní ešení 1.NP: 

Komer ní prostor .1 – 85,45 m2  

Komer ní prostor .2 – 81,65 m2

Komer ní prostor .3 – 156,74 m2

Komer ní prostor .4 – 90,83 m2

Komer ní prostor .5 – 161,35 m2



Dispozi ní ešení 2.NP: 

Bezbariérový byt .1 – 160,52 m2 velikostní kategorie 3+1 

Jednopodlažní byt .1 – 80,12 m2 velikostní kategorie 2+1 

Jednopodlažní byt .2 – 126,90 m2 velikostní kategorie 3+1 

Administrativní prostory – 353,40 m2 (THP pracovníci) 

Dispozi ní ešení 3.NP: 

Bezbariérový byt .2 – 160,52 m2 velikostní kategorie 3+1 

Jednopodlažní byt .3 – 80,12 m2 velikostní kategorie 2+1 

Jednopodlažní byt .4 – 126,90 m2 velikostní kategorie 3+1 

Administrativní prostory – 353,40 m2 (st ední a vyšší management) 

Pozitiva varianty A: 

Architektonické za len ní objektu do okolní zástavby (zachování uli ní áry, 

dopln ní pravidelné uli ní sít ) 

Bezpe nostní faktor uzav eného vnitrobloku (ochrana majetku uživatel ) 

Odd lené vstupy do jednotlivých ástí (obytná a administrativní ást) 

Parkovišt  situováno ve vnitrobloku a nenarušuje vizuální vjem 

Negativa varianty A: 

Omezený prostor pro osazení zelen  a relaxaci 

Stavebn  technicky a ekonomicky náro n jší v porovnání s variantou B 

4.2 Varianta B 

Tuto variantu tvo í zástavba ásti pozemku polyfunk ním domem s p ilehlým parkovišt m 

a zelení. Zastav ná plocha pozemku iní 424,0 m2. V p ízemí 1.NP jsou situovány volné 

komer ní prostory ur ené k pronájmu, kde se p edpokládá provoz obchodu sportovního 

vybavení, oble ení, elektroniky, lékárny, i jiného podobného za ízení. Ve 2. a 3.NP jsou 

situovány ty i bytové jednotky, z toho dv  s bezbariérovým p ístupem a administrativní 

prostory s p edpokladem využití dv ma institucemi z oboru pojiš ovnictví, informa ních 

technologií, projek ních ateliér , i jiné drobn jší instituce.  



Dispozi ní ešení 1.NP: 

Komer ní prostor .1 – 85,45 m2  

Komer ní prostor .2 – 81,65 m2

Komer ní prostor .3 – 156,74 m2

Komer ní prostor .4 – 93,90 m2

Komer ní prostor .5 – 87,30 m2

Dispozi ní ešení 2.NP: 

Bezbariérový byt .1 – 93,00 m2 velikostní kategorie 2+1 

Jednopodlažní byt .1 – 82,80 m2 velikostní kategorie 2+1 

Administrativní prostory – 353,40 m2 

Dispozi ní ešení 3.NP: 

Bezbariérový byt .2 – 93,00 m2 velikostní kategorie 2+1 

Jednopodlažní byt .2 – 82,80 m2 velikostní kategorie 2+1 

Administrativní prostory – 353,40 m2 

Pozitiva varianty B: 

Dostate ný prostor pro osazení zelen  a mobiliá e pro relaxaci 

Lépe p ístupné a rozsáhlejší prostor pro parkování 

Negativa varianty B: 

Spole ný p ístup do obytné a administrativní ásti 

Architektonické za len ní objektu do okolní zástavby (není dopln na pravidelná 

uli ní sít, otev ené parkovišt  narušuje vizuální vjem) 

Bezpe nostní faktor volného p ístupu k objektu v problematické lokalit

4.3 Zd vodn ní vybrané varianty 

Pro podrobn jší ešení jsem si zvolil variantu A, jelikož pokládám za d ležitou ochranu 

majetku uživatel  objektu v problematické lokalit  p ednádražního prostoru v Ostrav -

P ívoze. Tato varianta je mi bližší i z d vodu dopln ní na pravidelnou uli ní sí , ímž je 

nároží vhodn  za len no do okolní zástavby. Varianta A se mi také jeví jako atraktivn jší 

z hlediska potenciálního investora a uživatel  polyfunk ního domu. 



5. Pr vodní a souhrnná technická zpráva 

5.1 Úvodní údaje 

5.1.1     Identifika ní údaje žadatele 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Ludvíka Podéšt  1875/17 

708 00 Ostrava–Poruba 

5.1.2     Identifika ní údaje zpracovatele dokumentace 

Roman Šipoš 

Fügnerova 5 

750 02 P erov  

5.1.3     Ozna ení stavby a pozemku 

Název stavby:                   Návrh polyfunk ního domu v Ostrav -P ívoze 

Místo stavby:                    Nároží ulic Chopinova a Mariánskohorská, Ostrava-P ívoz 

Kraj:                                  Moravskoslezský 

Katastrální území:             P ívoz 71376 

Parcelní ísla:                    365, 382/1 

Charakter stavby:              Novostavba 

Ú el:                                  Bytové jednotky, komer ní prostory, administrativa 



5.2 Pr vodní zpráva 

5.2.1     Charakteristika území a stavebního pozemku 

a)  poloha v obci 

Polyfunk ní d m se nachází na nezastav ném pozemku (par. . 365 a 382/1) o celkové 

vým e 1604 m2 v centrální ásti m sta Ostravy, m stské ásti Moravská Ostrava a P ívoz. 

ešené nároží je ohrani eno ulicemi Chopinova a Mariánskohorská.  

Parcely nejsou v sou asnosti majetkem investora stavby. Projekt p edpokládá odkoupení 

parcel od sou asného majitele právnické osoby SHETLAND s.r.o.. Terén parcel je 

rovinatý a nyní ást parcely slouží jako provizorní parkovišt  ve št rkové úprav . Zbylá 

ást pozemku je v zatravn né úprav  bez porostu. Vjezd na pozemek je ze slepé ulice 

Chopinova po asfaltové komunikaci, kde jsou uloženy inženýrské sít  vodovodu, plynu, 

jednotné kanalizace, telekomunika ních vedení a elektrické energie. 

b) údaje o vydané (schválené) územn  plánovací dokumentaci 

Územní plán m sta Ostravy je schválený usnesením zastupitelstva obce . 778/M z roku 

1994. ešené území je v souladu s tímto územním plánem, dopln ným o schválené zm ny 

a provedené úpravy s platností ke dni 25.1.2013. 

c) údaje o souladu zám ru s územn  plánovací dokumentací 

Zám r výstavby polyfunk ního domu je v souladu s územn  plánovací dokumentací, je 

p ípustný a jeho realizace nemá výrazný vliv na širší území. Z hlediska územn  plánovací 

dokumentace se jedná o zastav né území nacházející se v jádrovém území, ur ené 

k soust ed ní ob anské vybavenosti spolu s bydlením v m stské zástavb  centrálních ástí 

obytných zón, ve které je s ohledem na funk ní využití vhodná zástavba vybavenosti 

centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území – nájemné bytové domy (nad 

3.NP) s vestav nou ob anskou vybaveností, p íslušné komunikace pro p ší, cyklisty, 

motorová vozidla, parkovišt , hromadné a podzemní i nadzemní a vestav né parkovací 

garáže. [12] 



d) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

V projektové dokumentaci jsou respektovány veškeré limity a požadavky, které se na 

daném území vyskytují. Dané území je limitováno p edevším umíst ním v m stské 

památkové zón . P i výstavb áste n  dojde ke st etu s ochrannými pásmy podzemních 

inženýrských sítí na hranici pozemku a p ší komunikace na ulici Mariánskohorská a je 

nutné tato vedení p eložit do chodníkového t lesa na této ulici. P ed zahájením samotné 

výstavby je nutné zažádat p íslušné správce dot ených sítí o jejich vyty ení. V projektové 

dokumentaci jsou zahrnuty požadavky vyplývající z vyjád ení jednotlivých správc  sítí, 

které jsou p iloženy v p ílohové ásti. 

e) možnosti napojení stavby na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

K navrženému polyfunk nímu domu je možný p íjezd motorovými vozidly ze slepé ulice 

Chopinova po stávající místní asfaltové komunikaci, kde se nachází n kolik kolmých 

parkovacích stání, které budou zachovány pro ve ejnost. Objekt bude na stávající místní 

komunikaci p ipojen pomocí pozemní asfaltové komunikace navazující pr jezdem na 

parkovišt  umíst né ve vnitrobloku objektu. Komunikaci pro p ší kolem objektu bude 

nutné z ulice Chopinova nov  vybudovat a na ulici Mariánskohorská zrekonstruovat. 

Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude provedeno v souladu s vyjád ením 

správc  sítí a budou respektovány veškeré požadavky t chto dot ených správc . Napojení 

objektu na technickou a dopravní infrastrukturu je ešeno výkresem . A.06 – Koordina ní 

situace viz. výkresová ást. Podzemní vedení elektrické energie NN a telekomunika ní 

vedení na ulici Mariánskohorská musí být p eloženy do p ší komunikace pro zachování 

ochranných pásem t chto sítí. P eložení musí p edcházet projednání podmínek s 

provozovateli t chto sítí technické infrastruktury.  

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, v etn  zdroj  a 

nerost  podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské k ry a poddolovaných 

území 

Geologický, geomorfologický a hydrogeologický pr zkum pozemku nebyl v rámci tohoto 

stupn  projektové dokumentace proveden. Tyto pr zkumy budou ešeny v navazujícím 

stupni projektové dokumentace. Zvýšená hladina podzemních vod se nep edpokládá. Z 

údaj  mapy ložiskové ochrany Moravskoslezského kraje, zpracované eskou geologickou 

službou, se ešené území nachází v chrán ném ložiskovém území Hornoslezské pánve s 



ukon enou t žbou erného uhlí a zemního plynu. Realizované stavby nesouvisející 

s dobýváním, mohou být realizovány na tomto území bez zvláštních opat ení v i ú ink m 

poddolování. 

g) poloha v i záplavovému území 

ešené území se nenachází v záplavovém území pro p ti, dvaceti ani stoletou vodu. 

h) druhy a parcelní ísla dot ených pozemk  dle katastru nemovitostí 

Pozemky s parcelními ísly 365 a 382/1, na kterých bude stavba realizována, jsou p ímými 

dot enými. Nep ímo dot ené parcely, které mají s ešeným územím spole nou hranici, jsou 

pozemky s parcelními ísly 360/1, 360/2, 412/2, 514/1, 514/4, 514/5 a 388/46. 

Tabulka .1 – Vlastnická práva ešených parcel 

Tabulka .2 – Vlastnická práva sousedních parcel 

i) p ístup na stavební pozemek po dobu výstavby, pop ípad  p ístupové trasy 

P ístup na stavební pozemek bude v pr b hu realizace umožn n z ulice Chopinova, kde 

bude omezeno parkování na stávajících parkovacích stáních. Jelikož se jedná o slepou ulici 

s nízkou frekvencí provozu, nebude dopravní omezení po dobu výstavby náro né. P ístup 

na staveništ , dovoz stavebního materiálu a následný odvoz stavebního odpadu nebude 

ohrožovat a zne iš ovat okolní stavby a životní prost edí. 



j) zajišt ní vody a energie po dobu výstavby 

Voda i energie budou odebírány po dobu výstavby ze stávající technické infrastruktury 

vedené v ulici Chopinova. Tyto média musí zajistit stavebník, pop . dohodne s dodavateli 

možnost p ipojení, pokud možno tak, aby byly pozd ji využity pro stálé p ípojení 

polyfunk ního domu na sí  technické infrastruktury. 

5.2.2     Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)  ú el užívání stavby 

Stavba polyfunk ního domu je realizována investorem jako podnikatelský zám r za 

ú elem využití nezastav ného nároží v centru m sta s kvalitní dostupností. Novostavba 

polyfunk ního domu je navržena jako t ípodlažní budova s komer ní, administrativní a 

obytnou funkcí. 

V 1.NP jsou navrženy volné prodejní plochy ur ené k pronájmu s p edpokladem umíst ní 

provozu obchodu sportovního vybavení, oble ení, elektroniky, lékárny, i jiného 

podobného za ízení. Ve 2. a 3.NP je situováno šest bytových jednotek, z toho dv

s bezbariérovým p ístupem a administrativní prostory s p edpokladem využití jedinou 

institucí z oboru telekomunikací, bankovnictví, pojiš ovnictví i informa ních technologií. 

b) trvalá nebo do asná stavba 

Navržená stavba je trvalá. 

c) novostavba nebo zm na dokon ené stavby 

Dokumentace eší novostavbu polyfunk ního domu, parkovišt , p íjezdovou komunikaci a 

vybavení okolí objektu mobiliá em. 

d) etapizace výstavby 

Výstavba objektu bude etapizována s ohledem na technologický a logický postup prací. 

V první etap  jsou zahrnuty práce pro p ípravu výstavby, z ízení staveništ , napojení na 

technickou infrastrukturu. V další etap  jsou zahrnuty práce na samotné výstavb  objektu 

polyfunk ního domu s vybudováním p ípojek inženýrských sítí. Ve finální etap  se 

p edpokládá realizace p ilehlého parkovišt , p ší komunikace, úpravy okolí a osazení 

mobiliá e. 



5.2.3     Orienta ní údaje stavby 

a)  základní údaje o kapacit  stavby 

Vým ra parcel:     1604 m2

Zastav ná plocha:     888 m2 

Komunikace pro motorová vozidla:   126 m2 

Komunikace pro p ší:     412 m2 

Parkovišt :      585 m2 

Obestav ný prostor:     9150 m3 

Výška h ebene st echy    14,2 m 

Konstruk ní výška podlaží:    3,7 m 

Po et bytových jednotek:    6 

Po et parkovacích stání:    18 + 4 pro osoby ZTP 

Vým ra jednotlivých bytových jednotek

Bezbariérový byt .1 a .2:  160,52 m2 3+1 

Jednopodlažní byt .1 a .3:  80,12 m2 2+1 

Jednopodlažní byt .2 a .4:  126,90 m2 3+1 

Vým ra jednotlivých komer ních prostor

Komer ní prostor .1:  85,45 m2  

Komer ní prostor .2:  81,65 m2

Komer ní prostor .3:  156,74 m2

Komer ní prostor .4:  90,83 m2

Komer ní prostor .5:  161,35 m2

Vým ra administrativních prostor

Administrativní prostory ve 2.NP:  353,40 m2  

Administrativní prostory ve 3.NP:  353,40 m2  



b) celková bilance nárok  všech druh  energií, tepla a teplé užitkové vody 

Na základ  kapacity budovy a odborného odhadu navrhuji dimenzi plynovodní p ípojky 

DN 50 PE. Pro p ípravu TUV a vytáp ní objektu vzhledem k nedostupnosti teplovodu 

navrhuji vytáp ní plynem i elektrickou energií. Elektrická energie, která bude zásobovat 

osv tlení, domácí spot ebi e, bude stanovena specifickým p íkonem v etn  ob anské 

vybavenosti na Pb = 6,80 kW/bj. [6] V navazujícím stupni projektové dokumentace bude 

ešeno podrobn ji. 

c) celková spot eba vody 

Na základ  kapacity budovy a odborného odhadu navrhuji dimenzi vodovodní p ípojky 

DN 80 z materiálu PVC. V navazujícím stupni projektové dokumentace bude ešeno 

podrobn ji. 

d) odborný odhad množství splaškových a deš ových vod 

Na základ  kapacity budovy a odborného odhadu navrhuji dimenzi jednotné kanaliza ní 

p ípojky DN 250 z materiálu PVC. V navazujícím stupni projektové dokumentace bude 

ešeno podrobn ji. 

e) požadavky na kapacitu elektronického komunika ního za ízení ve ejné komunika ní 

sít

Objekt bude p ipojen na telekomunika ní infrastrukturu spole nosti Telefónica O2 a.s. pro 

dodávku datových služeb a televizního signálu. 

f) p edpokládané zahájení výstavby 

Zahájení výstavby se p edpokládá po nabytí právní moci stavebního povolení. 

g) p edpokládaná lh ta výstavby 

P edpokládaná lh ta výstavby je stanovena na 24 m síc .  



5.3 Souhrnná technická zpráva 

5.3.1    Popis stavby 

a)  zd vodn ní výb ru stavebního pozemku 

Stavební pozemek byl stanoven p edm tem zadání bakalá ské práce. Stavební pozemek má 

velmi dobrou dopravní dostupnost a z tohoto d vodu je vhodným strategickým a 

reprezentativním místem pro komer ní prostory a administrativu. V nejbližším okolí se 

nenachází obdobná stavba, která by sdružovala navrhované provozy v jediném objektu. 

b) zhodnocení staveništ

Staveništ  se nachází na parcelách . 365 a 382/1. Pro motorová vozidla bude p ístupné 

z ulice Chopinova a pro p ší z ulice Chopinova a Mariánskohorská. Povrch parcel je 

tvo en št rkovým násypem a travnatým porostem, proto nebude nutné v tších p íprav pro 

úpravu terénu staveništ . Napojení staveništ  na technickou infrastrukturu je umožn no 

z ulice Chopinova. Vzhledem k umíst ní staveništ  na konci slepé ulice Chopinova, není 

nutné náro ných opat ení pro manipulaci a skladování stavebního materiálu. 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného ešení 

Stavební pozemek se na základ  územního plánu nachází v jádrovém území, které je 

ur eno k bydlení a ob anskou vybavenost centrálního charakteru. Navržený objekt 

polyfunk ního domu se svým provozem a funkcí hodí do jádrového území. V dané lokalit

jsou stávající objekty využívány p edevším pro bydlení a služby. 

P dorys objektu je navržený do tvaru písmene „L“ z d vodu zachování uli ní áry a 

napojení na stávající okolní zástavbu ze severovýchodní a severozápadní strany. 

Nároží ulic Chopinova a Mariánskohorská pat í do m stské památkové zóny, kdy se na 

pozemku v minulosti vyskytovala nárožní budova. Po odstran ní stavby se na nároží 

vytvo ila proluka, kterou nový návrh polyfunk ního domu dopl uje a vrací jí p vodní 

architektonický výraz. 



Polyfunk ní d m je navržen jako nepodsklepená t ípodlažní budova se sedlovou st echou, 

kdy výška a po et podlaží odpovídá okolní zástavb . Vytvo ením nárožní budovy ve tvaru 

písmene „L“ byl vytvo en vnitroblok, který bude vyhrazen pro parkovišt  pro rezidenty a 

uživatele komer ní a administrativní ásti. Vnitroblok je zp ístupn n pr jezdem, který je 

sou ástí návrhu objektu.  

Fasáda je tvo ena vápenocementovým omítkovým systémem dopln ným o obklad 

mod ínovým d evem. Pro malbu fasády bude použita fasádní silikátová barva ve 

smetanovém odstínu. St ešní krytina je navržena KM BETA Hodonka v erné i ervené 

barv . 

d) zásady technického ešení 

Navržený objekt respektuje vyhlášku . 268/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích na stavbu a vyhlášku . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpe ující bezbariérové užívání staveb a dodržuje zásady SN 73 43 01 o obytných 

budovách. 

Zemní a výkopové práce 

P ed zahájením výkopových prací bude provedeno vy išt ní parcel a sejmuta svrchní ást 

zeminy, která bude odvezena na p íslušnou skládku. Následn  dojde ke geodetickému 

vyty ení polohopisu a výškopisu stavby. V navazující fázi dojde k provedení výkop  na 

úrove  základové spáry objektu a výkop  pro umíst ní p ípojek technické infrastruktury. 

Zemina bude následn  odvezena na skládky a meziskládky a áste n  op t použita na 

terénní úpravy. 

Základové konstrukce 

Založení objektu bude provedeno na železobetonových základových pasech 

z p edpokládané t ídy betonu C 25/30 p ipraveného v betonárn . K up esn ní m že dojít 

po provedení geologického a hydrogeologického pr zkumu v navazujícím stupni 

projektové dokumentace. Úrove  základové spáry je p edpokládaná v hloubce 1 400 mm 

pod projektovým po átkem (±0,000 stanovena v úrovni podlah 1.NP) a ší ka základových 

pas  je p edpokládána 900 mm. Základy sousedních objekt  budou stabilizovány proti 

neo ekávanému poklesu, nesmí dojít k podkopání t chto základ . 



Svislé konstrukce 

Konstruk ní systém objektu je podélný st nový, nosné zdivo bude vyzd no z keramických 

d rovaných tvárnic HELUZ STI 44 spojované zdícím tmelem. Tento typ zdiva má 

dostate ný tepelný odpor a nepot ebuje dodate né zateplení fasády objektu. Vnit ní 

výpl ov  zdivo bude vyzd no z keramických zvukov  izola ních tvarovek HELUZ AKU, 

p í ky z tvarovek HELUZ 14 a v administrativní ásti budou p í ky provedeny ze 

sádrokartonových konstrukcí. 

Vodorovné konstrukce 

Zastropení bude ešeno pomocí p edpjatých železobetonových stropních panel  SPIROLL 

PPS 330 – 11+2, dopln ný o dobetonávku se zálivkovou výztuží, která bude provázána se 

železobetonovými pozedními ztužujícími v nci pod úrovní a v úrovni stropních panel , 

tímto dojde ke zmonolitn ní konstrukce a ztužení celé stavby. V ásti prostor budou 

použity prefabrikované železobetonové pr vlaky. P eklady oken a dve í budou ešeny 

systémem HELUZ. 

Schodišt  a výtah 

V objektu se nacházejí dv  identická schodišt , která budou provedena z železobetonu jako 

monolitická a procházejí od 1.NP do 3.NP. Schodišt  je ešeno jako dvouramenné s jednou 

mezipodestou. Ší ka schodiš ového ramene je 1 200 mm. Sou ástí schodišt  je výtahová 

šachta, pro umíst ní bezbariérové kabiny v rozm rech 1300x1500 mm. 

St ešní konstrukce 

St ešní konstrukce je navržena jako sedlová se sklonem 30°. Nosná konstrukce st echy 

bude provedena d ev nými p íhradovými vazníky „Gang-Nail“ v p edpokládané osové 

vzdálenosti 1,0 m a kotveny do železobetonového pozedního v nce. Bude provedeno 

zav trování p íhradových vazník  p í ným ztužením. St echa bude provedena jako 

dvoupláš ová s tepelnou izolací z minerální vlny. St ešní krytina je navržena KM BETA 

Hodonka v erné i ervené barv . P dní prostory nebudou využity. 

Výpln

Okenní prvky a dve e jsou navrženy jako d ev né – dub, z lepeného masivu v barv

p írodní a zasklením izola ním trojsklem. V 1.NP jsou u komer ních prostor osazeny 



sklen né výlohy v ocelových rámech se zasklením izola ním trojsklem. Na sklen ných 

výlohách bude instalována bezpe nostní fólie, proti mechanickému poškození invalidním 

vozíkem. Veškeré vstupní dve e jsou provedeny jako bezpe nostní protipožární. 

e) zd vodn ní navrženého ešení stavby z hlediska dodržení p íslušných obecných 

požadavk  na výstavbu 

Projektová dokumentace spl uje požadavky stavebního zákona . 183/2006 Sb. v etn

provád cích vyhlášek a dále vyhlášky . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

výstavbu a vyhlášku . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ující 

bezbariérové užívání staveb a dodržuje zásady SN 73 43 01 o obytných budovách. 

f) u zm n stávajících staveb údaje o jejich sou asném stavu, záv ry stavebn  technického 

pr zkumu, p ípadn  stavebn  historického a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí 

Jedná se o novostavbu objektu, z tohoto d vodu není p edm tem ešení. 

5.3.2    Stanovení podmínek pro p ípravu výstavby 

a)  údaje o provedených a navrhovaných pr zkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Pro nyn jší stupe  projektové dokumentace byl realizován pr zkum v terénu, jehož cílem 

bylo vizuální zjišt ní stávajícího stavu ešeného území a po ízení fotodokumentace. P i 

p íprav  sou asného stupn  projektové dokumentace se vycházelo z územn  plánovací 

dokumentace a vyjád ení správc  dot ených sítí technické infrastruktury. Geologický, 

geomorfologický ani hydrogeologický pr zkum nebyl ve stávajícím stupni projektové 

dokumentace proveden. Zmi ované pr zkumy budou provedeny v navazujícím stupni 

projektové dokumentace. 



b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chrán ných území dot ených výstavbou se 

zvláštním z etelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 

památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a 

s uvedením zp sobu jejich ochrany 

Výstavbou bude dot eno ochranné pásmo podzemního elektrického vedení NN a ochranné 

pásmo telekomunika ního vedení, uložené na jihovýchodní hranici ešeného území. 

Z tohoto d vodu budou v navazujícím stupni projektové dokumentace požádání správci sítí 

o povolení p eložení do chodníkového t lesa na ulici Mariánskohorská, kde bude 

provád na rekonstrukce p ší zóny. ešené území je sou ástí M stské památkové zóny 

Ostrava-P ívoz a p i návrhu byly respektovány podmínky státní památkové pé e, zejména 

výškové napojení na okolní zástavbu a dodržení uli ní áry. 

c) uvedení požadavk  na asanace, bourací práce a kácení porost

Asanace v ešeném území není pot ebná, proto nebude provád na. P edm tný pozemek 

není zastav ný, proto nedojde k bouracím pracím p i odstran ní stávajících objekt . Na 

ásti pozemku se vyskytuje travnatý porost, který bude odstran n a terén bude vyrovnán. 

Na stavebním pozemku se nevyskytují stromy ani ke e. 

d) požadavky na zábory zem d lského p dního fondu a pozemk  ur ených k pln ní 

funkce lesa s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory do asné nebo 

trvalé 

ešené území se nachází v jádrovém území m stské ásti. Výstavbou polyfunk ního domu 

nedojde k výše zmi ovaným zábor m. 

e) uvedení územn  technických podmínek dot eného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek p íjezd  na stavební pozemek, p ípadných p eložek 

inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodn ní 

stavebního pozemku 

P íjezd ke stavebnímu pozemku je umožn n po místní komunikaci na ulici Chopinova. 

Poloha ešeného území na konci slepé ulice Chopina výrazn  usnad uje koordinaci 

dopravy v pr b hu výstavby. Po dohod  se správci technické infrastruktury dojde 

k p eložení podzemního vedení NN a telekomunika ního vedení do chodníkového t lesa 

na ul. Mariánskohorská, z d vodu zachování ochranných pásem t chto sítí. Napojení na 



inženýrské sít  v dob  výstavby bude ešeno napojením na stávající technickou 

infrastrukturu vedenou v ulici Chopinova. 

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

požadavcích na p ísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 

Výstavba polyfunk ního domu není závislá na realizaci jiné stavby. P ebyte ná zemina 

vzniklá budováním základ  bude uskladn na na skládkách a áste n  zp tn  použita na 

terénní úpravy. 

5.3.3    Základní údaje o provozu, pop . výrobním programu a technologii 

a)  popis navrhovaného provozu, pop ípad  výrobního programu 

Komer ní ást objektu v 1.NP je rozd lena na p t volných prostor k pronájmu, vyhrazené 

pro obchod. Ve 2. a 3.NP je situováno šest bytových jednotek, z toho dv  s bezbariérovým 

p ístupem a administrativní prostory s p edpokladem využití jedinou institucí z oboru 

telekomunikací, bankovnictví, pojiš ovnictví i informa ních technologií. 

b) p edpokládané kapacity provozu a výroby 

P edpokládaný po et pracovník  v komer ní ásti je cca 10 osob. V administrativní ásti 

se p edpokládá pohyb cca 30 osob. Kapacitní podmínky hygienických prostor jsou 

v souladu s na ízením vlády . 178/2001 Sb. ve zn ní platných p edpis , kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zam stnanc  p i práci. 

c) popis technologií, výrobního programu, pop ípad  manipulace s materiálem, 

vnit ního a vn jšího dopravního ešení, systému skladování a pomocných provoz

Zásobování komer ních prostor je zajišt no pomocí p ístupu ze dvora, kde je prostor 

vyhrazený pro zásobování. Zásobovací vozidla se k objektu dostanou z místní komunikace 

na ulici Chopinova p íjezdovou pozemní komunikací pr jezdem do dvora. 



d) návrh ešení dopravy v klidu 

Základním cílem bylo vy ešení parkování pro uživatele polyfunk ního domu na vlastní 

parcele a zachovat tak parkovací místa situované na ulici Chopinova jako ve ejná. 

Parkovišt  pro polyfunk ní d m je tedy ešeno ve vnitrobloku, kde je p ístup po pozemní 

komunikaci pr jezdem, kde se p edpokládá osazení bezpe nostního a závorového systému 

pro zvýšení ochrany majetku uživatel  objektu. Po et parkovacích míst byl dán výpo tem, 

který je sou ástí p ílohy. Na základ  výpo tu je navrženo celkem 22 parkovacích míst, 

z toho 4 pro parkování osob ZTP. Postup výpo tu je v souladu s SN 73 6110 pro 

projektování místních komunikací a vyhláškou . 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích na bezbariérové užívání stavby. 

e) ešení likvidace odpad  nebo jejich využití (recyklace apod.), ešení likvidace 

splaškových a deš ových vod 

Komunální odpad spojený s užíváním objektu bude shromaž ován v kontejnerech 

umíst ných v p íst ešku umíst ného na konci slepé ulice Chopinova. Odpad bude t íd n 

dle kategorie, aby byla umožn na následná recyklace. Svoz odpadu bude zajiš ovat firma 

OZO Ostrava s.r.o.. Splaškové a srážkové vody budou odvád ny p es kanaliza ní p ípojku 

do stávající jednotné kanaliza ní stoky uložené v ulici Chopinova.  

f) ešení ochrany ovzduší 

Objekt svým provozem nebude nijak zne iš ovat okolní ovzduší, pouze p i výstavb  p i 

zvýšené prašnosti bude provád no zkráp ní, pro snížení prašnosti. 

g) ešení ochrany proti hluku 

Objekt z hlediska hluku nebude svým provozem nijak nep ízniv  ovliv ovat své okolí. 

h) ešení ochrany stavby p ed vniknutím nepovolaných osob 

Za ízení staveništ  bude po dobu výstavby oploceno se zákazem vstupu nepovolaným 

osobám. V režimu užívání stavby bude objekt st ežen kamerovým systémem, p edevším 

pr jezd do vnitrobloku objektu. Pr jezd bude opat en také bezpe nostní závorou i bránou 

pro zvýšení ochrany majetku uživatel  objektu. 



5.3.4    Zásady zajišt ní požární ochrany stavby 

Zásady požární ochrany stavby jsou ešeny v souladu se zákonem . 133/1985 Sb., o 

požární ochran  ve zn ní pozd jších p edpis  a s vyhláškou . 246/2000 Sb., o požární 

prevenci ve zn ní pozd jších p edpis . 

5.3.5    Návrh ešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

P i návrhu objektu bylo dosáhnuto zp ístupn ní celého domu pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání staveb. Vn jší úpravy jsou p izp sobeny 

pro pohyb osob ZTP dodržením maximálního výškového rozdílu komunikací pro motorová 

vozidla a pro p ší v hodnot  20 mm. P i výpo tu parkovacích stání byly vy len ny 2 stání 

pro osoby ZTP z ad rezident  a 2 stání pro návšt vníky komer ní a administrativní ásti. 

Vstup do objektu je ešen vstupními bezprahovými dve mi ší ky 1250 mm s hlavním 

k ídlem 900 mm. Poštovní schránky u vstupu do obytné ásti mají spodní hranu ve výšce 

700 mm s hmatovým ozna ením. Zvonky a domovní telekomunika ní za ízení je umíst no 

ve výšce 1200 mm s hmatovým ozna ením. Na sklen ných výlohách u komer ních prostor 

je instalována bezpe nostní fólie, proti mechanickému poškození vozíkem. Komunika ní 

prostory jsou navrženy pro umožn ní manipula ního prostoru ve tvaru kruhu o pr m ru 

1500 mm. Dve e spole ných prostor objektu jsou navrženy v ší ce 900 mm v bezprahové 

úprav  a jsou osazeny madlem ve výšce 900 mm. Vstupní a výstupní schodiš ové stupn

jsou barevn  kontrastn  ozna eny. Schodišt  je opat eno madlem ve výšce 900 mm 

s p esahem 150 mm na obou stranách. Výtahová kabina je v rozm rech 1300x1500 mm 

s posuvnými dve mi o ší ce 1100 mm. Ve výtahové kabin  je osazeno zrcadlo, madlo ve 

výšce 900 mm, skláp cí sedadlo, ovládání volby podlaží s braillovým písmem a zvukové 

signaliza ní za ízení. P ed výtahy je dodržena manipula ní plocha s pr m rem kruhu 

velikosti 1500 mm. 

Bezbariérové byty pro osoby ZTP ve 2. a 3.NP jsou osazeny vstupními dve mi o ší ce 900 

mm s prahem o výšce 15 mm. Vnit ní dve e jsou ešeny jako bezprahové. V celé bytové 

jednotce je zajišt n manipula ní prostor zajiš ující pohyb vozíku všemi sm ry. 

Koupelna je uspo ádána dle p íslušné vyhlášky. Kuchy ská linka je uzp sobena pro 

možnost manipulace vozíku. [14] 



6. Ekonomické zhodnocení vybrané alternativy 

6.1 Objektizace výstavby 

SO 01 – novostavba polyfunk ního domu 

Novostavba polyfunk ního domu je navržena jako nepodsklepená budova se sedlovou 

st echou o t ech nadzemních podlažích. Z d vodu víceú elového využití objektu byla ást 

objektu posuzována dle cenových ukazatel  budovy pro bydlení 803.5 – bytové netypové 

domy a druhá ást jako budovy ob anské výstavby 801.8 – budova pro obchod a spole né 

stravování. Cena za m3 obestav ného prostoru je dána sou tem obestav ného prostoru 

základ , spodní stavby, vrchní ásti stavby a zast ešení s ohledem na volbu svislého 

nosného systému, který je zd ný z cihelných tvárnic. 

SO 02 – zpevn né plochy a parkovišt

V rámci výstavby se p edpokládá výstavba pozemní komunikace pro napojení parkovišt

na stávající místní komunikaci na ulici Chopinova, z ízení parkovišt  ve vnitrobloku 

objektu, vybudování p ší komunikace p ed domem na ul. Chopinova a rekonstrukci p ší 

komunikace p ed domem na ul. Mariánskohorská. Povrch p ší komunikace bude proveden 

z betonové zámkové dlažby. 

SO 03 – p ípojka kanalizace 

SO 04 – p ípojka vodovodu 

SO 05 – p ípojka plynovodu 

SO 06 – p ípojka elektrické energie 

SO 07 – p ípojka telekomunika ních služeb 

SO 08 – mobiliá   

6.2 Ekonomický propo et náklad  vybraného ešení 

Do rozpo tu byly zahrnuty veškeré náklady související s výstavbou objektu polyfunk ního 

domu, v etn  p ípojek technické infrastruktury, parkovišt , p ší komunikace, mobiliá e a 

projek ních a inženýrských služeb. Ceny byly stanoveny dle t ídníku jednotné klasifikace 

stavebních objekt  (JKSO).  



Tabulka .3 – Položkový rozpo et 



Tabulka .4 – Rekapitulace rozpo tu 

6.3 SWOT analýza 

Tabulka .5 – SWOT analýza 



7. Záv r 

Cílem bakalá ské práce bylo zpracovat návrh polyfunk ního domu na nároží ulic 

Chopinova a Mariánskohorská v Ostrav -P ívoze v rozsahu objemové studie. Podstatou 

návrhu polyfunk ního domu je napojení na okolní zástavbu m stské památkové zóny s 

dopln ním na pravidelnou uli ní sí . Návrh polyfunk ního domu byl zpracován ve dvou 

alternativách, kdy byl respektován požadavek na zp ístupn ní objektu pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání staveb a navazuje na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu. Objemová studie m že sloužit jako podklad pro 

zpracování navazujícího stupn  projektové dokumentace. 
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P íloha . 1 – Fotodokumentace stávajícího stavu 



Letecký snímek ešeného území. 

Jižní pohled z ulice Mariánskohorská.



Jihovýchodní pohled na ulici Chopinova. 

Severozápadní pohled na ulici Chopinova. 



P íloha . 2 – Výpo et parkovacích stání 



VÝPO ET PARKOVACÍCH STÁNÍ 

dle SN 73 6160 – Projektování místních komunikací 

výpo tový vzorec      N = Oo * ka + Po * ka * kp

N...     celkový po et stání pro navrhovanou stavbu 

Oo…  základní po et odstavných stání 

Po…   základní po et parkovacích stání 

ka…   sou initel vlivu stupn  automobilizace pro dané území 

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

Výpo et parkovacích stání pro bytovou ást

N = Oo * ka 

Jedné bytové jednotce do 100 m2 odpovídá jedno parkovací stání. 

Na základ  hodnot získaných z internetového portálu Statutárního m sta Ostravy, je 

stanoven stupe  automobilizace 2,65, ze které odvodíme interpolací sou initel vlivu stupn

automobilizace ka = 0,95. 

N = 10 * 0,95 = 9,5 => 10 parkovacích stání + 2 pro osoby ZTP



Výpo et parkovacích stání pro komer ní ást

N = Po * ka * kp 

Pro 50 m2 prodejní plochy p ipadá jedno parkovací stání. Celková plocha prodejen iní 

576,02 m2, proto t mto prodejnám p ipadá Po = 11,52 stání.  

ešené území je obec nad 50 000 obyvatel s dobrou dopravní dostupností => kp = 0,25. 

N = 11,52 * 0,95 * 0,25  = 2,74 => 3 parkovací stání + 1 pro osoby ZTP

Výpo et parkovacích stání pro administrativní ást

N = Po * ka * kp 

Pro 35 m2 administrativní plochy p ipadá jedno parkovací stání. Celková plocha 

administrativy iní 706,8 m2, proto administrativní ásti p ipadá Po = 20,19 stání.  

ešené území je obec nad 50 000 obyvatel s dobrou dopravní dostupností => kp = 0,25. 

N = 20,19 * 0,95 * 0,25  = 4,80 => 5 parkovacích stání + 1 pro osoby ZTP

Celkový po et parkovacích stání pro polyfunk ní d m iní 18 parkovacích 

stání + 4 bezbariérová stání pro osoby ZTP. 



P íloha . 3 – Orienta ní statický posudek zastropení 







P íloha . 4 – Vyjád ení správc  technické infrastruktury 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

RWE Distribu ní služby, s.r.o. 

EZ Distribuce, a.s. 

Dalkia eská republika, a.s. 

Telefónica Czech Republic, a.s. 









  




















