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1. Úvod 

 

Kultura, jako způsob rekreace, patří k základním funkčním složkám sídla a lidským 

potřebám. Proto je důležité udržovat a rozvíjet stavby pro kulturu a osvětu. Stavbami pro 

kulturu a osvětu se rozumí divadla, kina, muzea, galerie, kulturní domy, knihovny 

apod. Pozitivní vztah ke kultuře mi byl důvodem výběru tohoto tématu. 
 

1.1. Předmět a cíle bakalářské práce 

 

Předmětem mé bakalářské práce je zpracování návrhu rekonstrukce kulturního domu 

s doplňující funkcí ordinace dětského praktického lékaře v Ostravě-Muglinově na ulici 

Hladnovské. Rekonstrukce povede ke zvýšení kapacity pronajímatelných prostor, 

především společenského sálu. Cílem je tedy zpracování variantního řešení, které bude 

podléhat limitům využití území, stávající technické a dopravní infrastruktuře, zachování 

prostor ordinace lékaře, vytvoření potřebných parkovacích stání a bezpečnému užívání 

stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle platných předpisů. Součástí 

práce bude následné zpracování ekonomického zhodnocení zvolené varianty řešení. 

 

1.2. Podklady ke zpracování 

 

• Územní plán města Ostravy 

• Katastrální mapa 

• Vyjádření dotčených správců sítí 

• Projektová dokumentace 

• Vlastní fotodokumentace 

• Odborná literatura 
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2. Teoretická východiska 

 

 

2.1. Zásady tvorby kulturních domů, společenských sálů 

 

Kulturní domy vznikaly v době socialismu jako nový druh budov pro kulturní účely. 

Tímto názvem, dnes již značně rozšířeným, označujeme všechny mnohostranně vybavené 

budovy, které mají být střediskem hromadné výchovy, oddechu a zábavy občanů. 

 

2.1.1. Kapacita společenského sálu 

Kapacita hlavního sálu vyplývá z počtu obyvatel zájmové oblasti a její hodnota se 

vypočítá podle vzorce uvedeného v typizačním sborníku STÚ z roku 1951. Objem prostoru 

je také dán akustickými požadavky, kde pro činohru připadá 4-5 m3/diváka a pro operu 6-8 

m3/diváka. Při provozu klimatizační jednotky je potřeba zabránit zvýšenému proudění 

vzduchu. [1] 

 

2.1.2. Provozní části kulturních domů 

• Prostory vstupní 

Vstupní prostory mají být řešeny tak, aby umožňovaly nepřerušovaný provoz 

jednotlivých dispozičních celků. Pokladní haly a vestibuly mají být samostatně 

provozuschopné, zvláště v době, kdy jsou ostatní části budovy mimo provoz. Na jednu 

pokladnu připadá přibližně 300 až 400 návštěvníků. Šatny se umisťují tak, aby návštěvník 

odložil oděv a pokračoval v pohybu přímým směrem k sálu. Prostor před šatnovým pultem 

nesmí narušovat příchod a odchod návštěvníků. Kapacita šaten se navrhuje minimálně pro 

80% kapacity hlavních shromažďovacích prostorů. Na 1 běžný metr šatnového pultu se 

počítá 30-40 diváků. Hygienické prostory mají být pokud možno přímo osvětleny 

a větrány. Počet zařizovacích předmětů se určuje podle počtu návštěvníků. Na 100 mužů 

připadá 1 WC, na 35 mužů 1 pisoárové stání a na 2 WC 1 umyvadlo. Na 50 žen připadá 

1 WC a na 2 WC 1 umyvadlo. Pro 100-300 žen se doporučuje zřízení hygienické kabiny. 

Rozměry šaten, umyváren a záchodů jdou dány předpisem ČSN 73 4108. [2,3] 

• Prostory shromažďovací 

Shromažďovacími prostory jsou foyer, kuloáry, společenské sály. Společenský sál 

bývá u malých a středně velkých kulturních domů hlavní místo v jejich provozu 
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i v celkovém objemu budovy. Nejvhodnější forma pro universální sál je obdélník 

a umísťuje se nejčastěji v přízemí nebo v prvním podlaží. U shromažďovacího sálu je 

požadována dobrá viditelnost a akustika. [2] 

Půdorysná plocha sálu je určena minimální plochou na 1 návštěvníka pro různé 

provozy. Pro taneční zábavy připadá na 1 tanečníka 0,8-1 m2 a pro tanec se stolováním 

přibližně 2 m2. Při divadelním představní je velikost hlediště dána počtem diváků, kde na 

1 diváka připadá minimálně 0,5 m2 plochy. Šířka uličky je dána počtem míst v řadě. 

Proporce hlediště vyplývá z psychologického vnímání diváka.  Musí být zajištěn dobrý 

výhled ze všech míst bez pohybů hlavou, ale s lehkými pohyby očí asi do 30°, s malými 

pohyby hlavy a lehkými pohyby očí asi  60°. Maximální úhel vnímání bez pohybů hlavou 

je asi 110°. [1] 

 

Shromažďovací sály s kapacitou do 500 sedadel nemají zcela rozvinutou jevištní 

část. Zpravidla odpovídají dispozičním řešením malých kulturních zařízení, avšak musí 

vyhovovat divadelním představením jak ochotnickým, tak profesionálním. Musí mít 

dostatečnou plochu a vybavení úměrné umělecké úrovni vystupujících hereckých souborů. 

Pro 100 a více diváků rozlišujeme jeviště úplné, malé a hrací plochy. Úplné jeviště má 

plochu více než 100 m2 a výšku stropu nad 1 m nad nadpražím jeviště. Podstatnou součástí 

je železná opona. Malé jeviště má plochu do 100 m2, strop do 1 m nad nadpražím jeviště 

a nemá železnou oponu. Hrací plocha je zvětšením jeviště  prostoru bez vysunutí stropu. 

Rozměry jeviště jsou dány pomocí čar viditelnosti. Pomocné prostory jeviště pro účinkující 

musí mít vlastní vstup z venku a dobré spojení s jevištěm. Šatny účinkujících  se navrhují 

oddělené  pro muže a ženy, ale doporučuje se oddělení skládací příčkou pro zvětšení 

prostoru např. pro zkoušky. Šatny mají mít kapacitu u sálu se 200-300 sedadly 20 osob 

Obr. 1 Rozměry sedadel [1] Obr. 2 Parametry pro sedadla v řadě[1] 
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a mají být vybaveny stolkem se zrcadlem a židlí pro každého účinkujícího. Hygienické 

prostory mají být umístěny v blízkosti šaten a mají být oddělené pro muže a ženy. [2]  

• Prostory klubovní a oddychové 

Klubová část je tvořena místnostmi určenými k nejrůznějším formám kulturně 

politické práce a aktivní činnosti návštěvníků kulturního domu. Obvyklé dispozice malých 

kulturních domů mají klubovní prostory rozložené kolem hlavního sálu a foyeru, protože 

u malých budov je zvlášť důležité prostorové uspořádání z ekonomických, provozních 

a architektonických důvodů. Vybavení kluboven odpovídá jejich účelu. Jsou vybaveny 

skříněmi, vitrínami, židlemi, stolky apod. Oddychovými prostory mohou pak být místnosti 

čítárny a knihovny, u středně velkých a velkých kulturních domů i dětský úsek nebo 

loutkové divadlo. [2] 

• Prostory služební a provozní místnosti 

V malých kulturních domech je vhodné situovat kancelář vedení poblíž vstupu 

a spojovat ji s pokladnou. Údržbářské dílny by měly být nezbytnou součástí kulturního 

domu a alespoň minimálních rozměrů. Sklady židlí a stolů jsou nutné zejména pro kulturní 

domy s universálním sálem. Tyto sklady bývají umístěny, pokud to dispozice umožňuje, 

v úrovni sálu, nejčastěji však v podlaží pod sálem. Prostor pro úklidová nářadí se navrhuje 

v každém podlaží objektu. [2] 

 

2.1.3. Podmínky viditelnosti 

Podmínky viditelnosti a metody výpočtu křivky viditelnosti v hledištích kulturních 

domů stanoví norma ČSN 73 5245, a to v hledištích divadelních sálů, jednoúčelových 

koncertních sálů s podlahovou plochou hlediště větší než 100 m2, jednoúčelových 

přednáškových sálů s podlahovou plochou hlediště větší než 100 m2, víceúčelových sálů 

s podlahovou plochou hlediště větší než 100 m2, kinosálů, letních kin, letních divadel, 

letních víceúčelových zařízení. [10] 

Pro víceúčelové sály určené k pořádání společenských akcí, besed, přednášek, 

aktivů, přehlídek, koncertů apod. s vyloučením provozu divadla a tanečních vystoupení na 

jevišti není potřeba řešit křivku viditelnosti. Výška podlahy pódia nebo jeviště hj < 1200 

mm. Doporučuje se navrhovat výšku hj přiměřenou velikosti sálu mezi 800 a 1100 mm. 

Požaduje-li se hloubka hlediště více než 12 m, je nutno řešit jeho část přesahující 12 m 

stupňovitě podle křivky viditelnosti. Sály pro náročnější divadelní a taneční představení 

vyspělých amatérských nebo i profesionálních souborů se mají řešit jako víceúčelové sály 

se šikmou podlahou nebo pevné konstrukce. Nedovoluje se navrhovat víceúčelové sály 



 

s vodorovnou podlahou p
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Vysvětlivky k obrázku 3: 
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2.2. Zásady tvorby lékařských ordinací 

 

Jelikož se stále zvyšuje poptávka po lékařských výkonech, jakož i požadavcích na 

lékařské ošetření na místě, bude nutná optimalizace samostatných soukromých ordinací. 

Soukromá ordinace je nejjednodušší formou, užívanou odbornými i všeobecnými lékaři,  

ve které je prostorově oddělené lékařské ošetření a čekárna. Lékařská část má být 

vybavena samostatnou místností nebo alespoň částí místnosti k pohovoru, ošetřovnou 

a laboratoří. Takto vybavenou praxi může obsluhovat v případě potřeby sám lékař. Přijetí 

odborně školeného personálu umožní rozdělení lékařské části na hovornu s vyšetřovnou, 

na ordinaci pro opakované procedury bez lékaře, a z čekárny na diagnostickou oblast. 

Takové půdorysné rozdělení odpovídá standardním řešením samostatných lékařských 

ordinací. [1] 

 

2.2.1. Provozní části lékařských ordinací 

• Čekárna 

Čekárna má být vybavena šatnou a WC. Velikost čekárny je dána počtem a využitím 

ošetřoven v závislosti na odborném zaměření lékaře. V blízkosti vchodu, ohlašovny a WC 

se umísťuje šatní kout s věšáky. [1] 

• Ohlašovna 

Velikost ohlašovny se řídí stupněm automobilizace, nejméně však 6 m2. Personál 

musí odtud přehlédnout  čekárnu, vchod a východ. [1] 

• Hovorna 

Hovorna lékařské ordinace má mít velikost minimálně 6 m2. Slouží pro anamnézu 

a pohovory, studium nálezů, návrh terapie a spisování protokolů. [1] 

• Vyšetřovna 

Vyšetřovny se liší svou velikostí podle toho, zda je vyšetřován sedící nebo ležící 

pacient. Minimální zařízení je tvořeno křeslem nebo lehátkem pro pacienta, otočnou 

stoličkou, stolkem s nástroji. Velikost jiných ošetřoven závisí na velikosti odborných 

přístrojů,  nástrojů, odkládacích a skladovacích prostorů, nábytku a nezbytném prostoru 

k pohybu personálu. Tyto místnosti často potřebují vlastní převlékací kabiny minimální 

plochy 1,5 m2. [1] 
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2.3. Technické požadavky na bezbariérové využívání stavby 

 

Pro využívání kulturních domů osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým 

a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 

doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let je nutno zajistit podle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. bezbariérově dostupnost objektu, vstupní prostory objektu vnější i vnitřní 

a hygienické prostory. Bezbariérové využívání stavby musí být zajištěno po celou dobu její 

životnosti. 

 

2.3.1. Dostupnost objektu 

Chodníky, přechody a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, 

bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 

a jejich míjení s chodci. Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku minimálně 1500 

mm, včetně bezpečnostních odstupů. U shromažďovacích prostorů musí být zajištěn 

dostatečný počet vyhrazených stání pro osoby na vozíku, a to v závislosti na celkovém 

počtu stání. Pro 26 až 50 stání musí být 2 vyhrazená stání. [14] 

• Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce musí být menší než 20 mm. Sklon 

komunikací pro pěší smí být nejvýše v podélném směru 1:12 (8,33%) a v příčném směru 

1:50 (2%). Úseky s podélným sklonem větším než 1:20 (5%) a delším než 200 m musí mít 

zřízená odpočívadla o délce nejméně 1500 mm se sklonem pouze v jednom směru 

Obr. 4 Rozměry hovorny [1]  Obr. 5 Rozměry vyšetřovny [1] 



17 

 

a nejvýše v poměru 1:50. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby s těžkým 

pohybovým postižením musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační 

plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační 

plochu. Pro podélná vyhrazená stání musí být délka stání nejméně 7000 mm. Vyhrazená 

stání musí mít zajištěný přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a musí být 

umístěna co nejblíže ke vchodu a východu z objektu. Vyhrazená stání smí mít podélný 

sklon nejvýše v poměru 1:50 a příčný sklon 1:40 (2,5%). [14] 

• Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 

Překážky na komunikacích pro chodce, zejména lavičky, výkladce, pultový prodej, 

stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy musí být osazeny tak, 

aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodící linie šířky nejméně 1500 mm. 

V prostoru nad komunikacemi pro chodce ve výšce 250 až 2200 mm nad povrchem mohou 

být umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn nejvíce 100 mm. 

Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným 

sklonem menším než 1:2,5 (40%) musí být opatřen varovným pásem. [14] 

 

2.3.2. Vstupní prostory objektu vnější a vnitřní 

• Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Před vstupem do objektu musí být plocha nejméně 1500 x 1500 mm při otevírání 

dveří dovnitř. Sklon této plochy smí být ve sklonu pouze v jednom směru a nejvýše 

v poměru 1:50. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm, kde hlavní křídlo 

dvoukřídlových dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Otevíraná dveřní křídla 

musí být opatřena ve výšce 800 až 900 mm vodorovnými madly přes celou jejich šířku, 

umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm 

nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Klika dveří musí být 

umístěna nejvýše 1100 mm a horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od 

úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. Vstupy do veřejně 

přístupných prostorů musí být bezprahové, dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm. 

Otevíraná dveřní křídla musí být opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku ve 

výši 800 až 900 mm a musí být umístěny na opačné straně než jsou závěsy. Dveře smí být 

zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození 

vozíkem. V každé obytné nebo pobytové místnosti musí mít minimálně jedno okno pákové 

ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou. [14] 
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• Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace 

Vstupy do budov pro osoby se sluchovým postižením musí být vybaveny 

elektronickým vrátným a akustickou a optickou signalizací. Shromažďovací prostory pro 

50 a více osob nebo každé ozvučení či překladatelský servis kin, divadel a sálů musí 

umožňovat indukční poslech pro osoby nedoslýchavé. 

Pro osoby se zrakovým postižením musí být vstupy do objektu snadno vizuálně 

rozeznatelné vůči okolí. Prosklené dveře vnější i vnitřní, jejichž zasklení zasahuje níže než 

800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň 1400 až 1600 mm 

kontrastně označeny oproti pozadí. Zejména musí mít výrazný pruh šířka nejméně 50 mm 

nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, 

jasně viditelnými oproti pozadí. [14] 

 

2.3.3. Hygienické prostory a šatny 

• Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Záchodová kabina musí mít minimální šířku 1800 mm a hloubku 2150 mm. Šířka 

vstupu musí být minimálně 800 mm. Dveře musí být z vnitřní strany opatřeny vodorovným 

madlem ve výšce 800 až 900 mm, musí být otvíravé ven a zámek dveří musí být zjistitelný 

zvenku. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny 

a horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výšce 460 mm nad podlahou. Mezi 

čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být minimálně 700 mm. U záchodové 

mísy s přístupem pouze z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a musí 

přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Madlo na opačné straně záchodové mísy musí být 

pevné a musí přesahovat záchodovou mísu o 200 mm. Madla musí být od sebe vzdáleny 

600 mm a musí být ve výši 800 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí 

být umístěno na straně volného přístupu k záchodové míse a nejvýše 1200 mm nad 

podlahou. Ovladač signalizačního systému nouzového volání se umisťuje v dosahu ze 

záchodové mísy ve výšce 600 až 1200 mm a z podlahy nejvýše 150 mm. Umyvadlo musí 

být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním a jeho horní hrana musí 

být ve výšce 800 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo minimální 

délky 500 mm. Spodní hrana pevného zrcadla musí být ve výši maximálně 900 mm a horní 

hrana minimálně 1800 mm nad podlahou. U sklopného zrcadla nesmí ovládací páka 

vystupovat do prostoru. [14]  
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• Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace 

Vstupní dveře do hygienických prostorů musí mít na vnější straně ve výši 200 mm 

nad klikou umístěný štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem 

v Braillově písmu. [14] 

 

 

2.4. Zásady navrhování parkování 

 

Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech zdrojů a cílů 

dopravy, a to u bytových staveb, občanských staveb, výrobních a administrativních 

zařízení apod. Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné 

plochy mimo prostor místní komunikace, v samostatných objektech nadzemních 

i podzemních, jako součástí bytového i nebytového charakteru. U staveb pro kulturu 

a osvětu se navrhují stání parkovací a odpovídají normovým předpisům.  [12] 

 

2.4.1. Stanovení počtu parkovacích stání 

Celkový počet potřebných stání u staveb nebytového charakteru se určí výpočtem 

podle vzorce uvedeného v ČSN 73 6110. Pro výpočet je nutno předem stanovit základní 

počet parkovacích stání podle tabulky uvedené v normě (viz Tab. 1). 

 

 

  

Tab. 1 Doporučené základní ukazatelé výhledového počtu odstavných 

a parkovacích stání [12] 
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Dále je nutno znát součinitel vlivu stupně automobilizace a stupeň redukce počtu 

stání určený charakterem území podle tabulky (viz. Tab. 2). [12] 

 

2.4.2. Technické parametry parkovacích stání 

Parkovací stání se umisťují tak, aby byla zajištěna docházková vzdálenost pro 

krátkodobé stání 200 m a pro dlouhodobé stání 300 m. Velikost a uspořádání parkovacích 

stání se navrhuje v souladu s ČSN 73 6056. [12]  

Dle ČSN 73 6056 rozlišujeme parkovací stání podle kategorie vozidel, skupin 

uživatelů a podle vztahu k pozemní komunikaci. Minimální rozměry jednotlivých typů 

stání jsou uvedeny v tabulce normy (viz Tab. 3).  

 

Tab. 2 Součinitelé redukce počtu stání [12] 

Tab. 3 Rozměry parkovacího stání pro osobní a lehká užitková vozidla 

[11] 
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Sklon parkovacích stání nemá být větší v příčném směru něž 5% a v podélném směru 

3%. Pokud je navržen parkovací pás podél jízdního pásu, může být příčný sklon stání 

v závislosti na příčném sklonu komunikace až 9%. U parkovacích pruhů nesmí být podélný 

sklon stání větší než 6%. Součástí návrhu musí být odvádění srážkových vod ze 

zpevněných ploch parkoviště. Parkovací stání se nesmí umisťovat v rozhledových polích 

křižovatek a sjezdů, v křižovatkách a ve vzdálenosti 5 m před i za hranou křižovatky, 

v odbočovacích, připojovacích a vyhrazených pruzích, v prostoru zastávek veřejné linkové 

dopravy, v prostoru rozhledových polí železničních přejezdů nebo před přechodem pro 

chodce. [11] 

 

 

2.5. Příklady a hodnocení kulturních domů 

 

Na území Ostravy se nachází několik kulturních domů, divadel, kin, muzeí a dalších 

staveb pro kulturu a osvětu. Avšak pouze dva objekty jsou srovnatelné s objektem 

kulturního domu v Ostravě – Muglinově. Prvním objektem je kulturní dům Heřmanice, 

který spravuje Slezská Ostrava a nachází se v Ostravě – Heřmanicích. Dostupnost je 

možná autobusovými linkami MHD. Objekt je jednopodlažní s doplňující funkcí 

kadeřnictví a čalounictví. Bezbariérové využívání objektu není zajištěno. Kuchyně je 

vybavena sporákem s troubou, ohřívačem vody, ledničkou, varnou konvicí, nádobím. 

Kapacita sálu je 150 osob a přísálí 30 osob. Poptávka po pronájmu tohoto objektu je velmi 

nízká, konají se zde převážně akce pořádané zdejší mateřskou školkou. Cenově je však 

pronájem prostorů stejný jako pro kulturní dům v Muglinově. 

 

 

Obr. 6 Pohled na KD Heřmanice [vlastní] Obr. 7 Sál a přísálí KD Heřmanice [5] 
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Druhým objektem je kulturní dům Michálkovice, který je ve správě městského 

obvodu Michálkovice. Kulturní dům Michálkovice se nachází vedle Národní kulturní 

památky Dolu Michal, tudíž je zajištěna dobrá dostupnost k objektu. Doprava je možná 

trolejbusovými a autobusovými linkami MHD i příměstskou dopravou z Orlové. Objekt 

kulturního domu je jednopodlažní s doplňující funkcí hospody, která lze přímo propojit 

s prostory kulturního domu. Kuchyně je vybavena sporákem s troubou, ohřívačem vody, 

dvěma lednicemi, varnými konvicemi, mikrovlnou troubou, nádobím. Pronajímatelnými 

prostory jsou sál, dvě klubovny, přísálí nebo celý objekt. Maximální kapacita při propojení 

jednotlivých prostorů je 310 osob. Objekt je zajištěn pro využívání osobami s omezenou 

schopností pohybu. Poptávka po pronájmu těchto prostorů je  velmi vysoká, konají se zde 

plesy, divadelní představení, akce spojené s Mikulášskou nadílkou nebo rozsvěcení 

Vánočního stromečku, soutěže hasičů, přednášky, školení, rodinné oslavy, svatby, 

vystoupení mateřských škol atd. Ceny pronájmu jsou srovnatelné s cenami pronájmu 

prostor v kulturním domě Muglinov. Avšak Michálkovice nabízí několik druhů slev, např. 

pro místní obyvatelé, při permanentním pronájmu, pro akce které pořádají příspěvkové 

organizace apod. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Sál KD Michálkovice [6] 
Obr. 8 Pohled na KD Michálkovice [4] 
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3. Základní údaje o území a stavbě 

 

3.1. Řešené území 

 

3.1.1. Popis řešeného území 

Řešené území se nachází v Ostravě – Muglinově na katastrálním území Muglinov. 

Území je dotčeno parcelami č. 397, 401, 421/12, 421/32, jejichž vlastníkem je Statutární 

město Ostrava a jsou ve správě Městského obvodu Slezská Ostrava, a parcelami č. 421/29, 

421/36, a 530, jejichž vlastníkem a obhospodařovatelem je AMISTA ČESKÝ 

POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. 

Celková rozloha řešeného území je přibližně 4000 m2. Na parcele č. 401 se nachází 

památná deska Muglinovským obětem prvního a druhého odboje. V nejbližším okolí se 

nachází základní škola, dětský stacionář Čtyřlístek a restaurace a hotel Mexiko. 

 

3.1.2. Limity využití území 

Dle územního plánu města Ostravy aktualizovaného ke dni 25.1.2013 je řešené 

území plochou vymezenou k individuálnímu bydlení. Funkční využití těchto ploch je 

vhodné pro různé typy rodinných domků, vesnické zástavby s hospodářským zázemím, 

užitkovým využitím zahrad a možností chovu zvířectva, zařízení obchodu, služeb, místní 

správy, předškolní, školská, zdravotnická, sportovní, stravovací, společenská, komunikace 

motorové, cyklistické, pěší, parkoviště, garáže, zeleň. Přípustné je využití pro 

nízkopodlažní nájemné bytové, zařízení obchodu, služeb, administrativní, církevní, 

sportovní, rekreační, zábavní, kulturní, ubytovací, sociální, školská, zdravotnická, 

volnočasová, nerušící drobná výroba a služby, malé řemeslné provozovny, zahradnictví, 

zahrady. Výjimečně přípustné je pak využití pro individuální rekreační objekty, větší 

rekreační střediska, penziony, hotely, zahrádkové osady, benzinová čerpadla, skupiny 

boxových garáží. [7] 

Řešené území se nachází v chráněném ložiskovém území černého uhlí 

a zemního plynu. V chráněném ložiskovém území lze zřizovat stavby a zařízení, které 

nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného 

orgánu podle horního zákona. Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném 

ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle 

zvláštních právních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje 



 

v přenesené působnosti, v

navrhne podmínky pro umí

území jsou tvořeny taktéž 

blíže popsány v kapitole 3.1

 

3.1.3. Dopravní infrastru

Řešené území je ohr

Z širších vztahů je území 

z ulice Betonářská ze smě

Dostupnost řešeného ja za

s docházkovou vzdáleností 

vzdáleností 545 m. (viz. Obr

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Technická infrastr

Řešené území je na

plynovodu, vodovodu, kana

jsou zobrazeny ve výkrese

v příloze této práce. 

• Vedení elektrické en

společností ČEZ, a.s.,

zjištěna. V lokalitě ř

s ochranným pásmem

Obr.
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 vydaného po projednání s obvodním báňsk

místění, popřípadě provedení stavby nebo zaříz

ž ochrannými pásmy vedení technické infrast

3.1.4. [7] 

truktura 

ohraničeno místními komunikacemi Hladnovs

í dostupné z ulice Hladnovská ze směru od
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• Sdělovací vedení – Telekomunikace je v dané lokalitě zajištěna společností O2 

Telefónica Czech Republic, a.s. pomocí metalického kabelu s ochranným pásmem 

1,5 m na každou stranu od líce kabelu. 

• Plynovod – Území je zásobováno plynem prostřednictvím společnosti RWE Česká 

republika, a.s. V zájmovém území se nachází NTL plynovod z ocelového potrubí DN 

150, NTL plynovod o DN 110. Ochranná pásma potrubí je 1 m na obě strany od líce 

potrubí. 

• Vodovod – Zásobování pitnou vodou zajišťuje společnost Ostravské vodárny 

a kanalizace, a.s. Vodovodní síť v území je tvořena potrubím z PE DN 80 a 200, 

potrubím z tvarné litiny DN 200. Ochranné pásma potrubí jsou 1,5 m na obě strany 

od líce potrubí. 

• Kanalizace – V území se nachází řády jednotné kanalizace betonové DN 800 

a dešťové kanalizace betonové DN 400 s ochranným pásmem 2,5 m na obě strany od 

líce potrubí. Řešený objekt není napojený na veřejnou kanalizaci, odkanalizování je 

řešeno bezodtokovou jímkou umístěnou na pozemku řešeného území.  

 

 

3.2. Informace o stavbě 

 

3.2.1. Popis stavby 

Řešeným objektem je objekt občanské vybavenosti. Jedná se o kulturní dům 

s doplňující funkcí ordinace praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Barbora Branná. 

Kulturní dům pronajímá prostory víceúčelového sálu s kapacitou maximálně 120 osob 

a klubovny s kapacitou maximálně 30 osob. Kuchyně je plně vybavena sporákem 

s troubou, dvěma myčkami nádobí, dvěma lednicemi, varnou konvicí, nádobím. Objekt je 

bezbariérově zpřístupněn, ale není vybaven bezbariérovým WC. Konají se zde plesy, 

přednášky, konference, zasedání zastupitelstva, svatby, rodinné oslavy, vystoupení žáků 

místní základní školy, zahradních akcí apod. 

 

3.2.2. Konstrukční systém stavby 

O historii objektu nebyly nalezeny žádné zmínky, ale z projektové dokumentace je 

zřejmé, že půdorys objektu se vyvíjel od 50. let 20. století, kdy byla postavena pouze část 

objektu. Později byla přistavěna část druhá. Z konstrukčního hlediska je objekt 
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jednopodlažní, ačkoli má více střešních rovin. Objekt je také částečně podsklepený, avšak 

podklady ke zpracování výkresu půdorysu 1.PP nebyly k dispozici. V suterénu je kotelna, 

technická místnost pro napojení vnitřních rozvodů na přípojky veřejné infrastruktury apod. 

Návrhem rekonstrukce se dispozice suterénu neovlivní. Konstrukční systém stavby je 

kombinovaný ze skeletového a zděného systému z cihel plných pálených. Základové 

konstrukce jsou tvořeny železobetonovými patkami a pásy. Zastřešení sálu je řešeno 

vazníky a nadvařenou střešní konstrukcí Vobox. Zastřešení ostatních prostor je tvořeno 

krovem. Objekt již byl zrekonstruován, kdy se provedla výměna střešní krytiny, výplně 

otvorů v obvodových stěnách, modernizace interiéru a byla zřízená bezbariérová rampa 

k hlavnímu vstupu do objektu. Vnější zateplení objektu nebylo dosud provedeno.  

 

3.2.3. Napojení na dopravní infrastrukturu 

Příjezd ke kulturnímu domu je zajištěn z ulice Hladnovské, kde se nachází dvě 

parkovací stání. Tato plocha z betonové zámkové dlažby slouží také pro příjezd 

zásobování, vozidla s právem přednosti v jízdě nebo pro fekální vůz. Pro parkování je 

možno využít i podélná parkovací stání podél ulice Hladnovské v obou směrech. Příjezd 

k lékařské ordinaci je z ulice Na Druhém, i zde je parkování zajištěno dvěma parkovacími 

stání. Nejsou zde zajištěna vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené. Na řešeném území se dále nachází pěší komunikace s asfaltovým povrchem (viz. 

Obr. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 11 Situace stávajícího stavu 

[Výkres č.03 výkresové dokumentace]  
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3.2.4. Napojení na technickou infrastrukturu 

Napojení objektu na stávající vedení technické infrastruktury je zprostředkováno 

přípojkami elektrického vedení, plynovodu, vodovodu a sdělovacím kabelem. 

• Vedení elektrické energie – Prostory kulturního domu jsou napojeny na elektrickou 

energii nízkého napětí z nadzemního vedení podél ulice Hladnovské. Prostory 

lékařské ordinace jsou napojeny na elektrickou energii nízkého napětí z nadzemního 

vedení podél ulice Na Druhém. 

• Plynovod – NTL plynovodní přípojka z ocelového potrubí DN 50 je napojena na 

vnitřní plynovod v podsklepené části lékařské ordinace. Do prostoru kulturního 

domu je plyn rozváděn vnitřním plynovodem. 

• Vodovod – Pitná voda je do objektu přiváděna vodovodní přípojkou z PE DN 80 

z ulice Na Druhém. Do prostoru kulturního domu je voda rozváděna vnitřním 

vodovodem. 

• Sdělovací vedení – Objekt je napojen na sdělovacího vedení z ulice Na Druhém. 

• Kanalizace – Odkanalizování objektu splaškovými vodami je řešeno bezodtokovou 

jímkou umístěnou na pozemku, v dostupném místě. 

 

 

3.3. Fotodokumentace 

 

 

 

Obr. 12 Severní pohled na KD [vlastní] Obr. 13 Západní pohled na KD [vlastní] 



28 

 

 

 

  

Obr. 14 Jižní pohled na KD [vlastní] Obr. 15 Severovýchodní pohled na KD [vlastní] 

Obr. 16 Hlavní vstup do objektu [vlastní] Obr. 17 Památná deska [vlastní] 

Obr. 18 Víceúčelový sál [vlastní] Obr. 19 Pronajímatelná klubovna [vlastní] 
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4. Návrh řešení 

 

Návrh je zpracován ve dvou variantách, zvolená varianta řešení je pak podrobněji 

popsána následovně v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Při zpracování návrhu jsem vycházela 

z teoretických východisek popsaných v kapitole 2, z literatury uvedené na konci práce 

a stávajícímu stavu charakterizovaném v kapitole 3. Obě varianty jsou navrženy jako 

přístavby tak, aby zůstaly zachovány prostory lékařské ordinace a z části prostory 

kulturního domu. Rozdíl mezi navrženými variantami je ve vnitřní dispozici, orientaci 

jeviště vůči světovým stranám, umístění terasy nebo vstupy do objektu kulturního domu. 

Obě varianty zajišťují kapacitu sálu 300 osob, bezbariérový přístup a užívání stavby, 

dostačující počet parkovacích stání a propojení venkovního a vnitřního prostoru pomocí 

terasy. V obou návrzích řešení dojde ke kácení porostů, k odstranění bezodtokové jímky 

a následné napojení na veřejnou kanalizaci, výstavbě odvodňovacího potrubí pro svedení 

dešťových vod do dešťové kanalizace, posunutí sloupů elektrického vedení a nové 

přípojky pro kulturní dům, sjednocení střešní konstrukce kulturního domu, a zateplení 

celého nově vzniklého objektu. 

Pro podrobnější zpracování návrhu jsem zvolila variantu řešení č.1. Důvodem výběru 

této varianty bylo architektonicky vhodnější umístění terasy, efektivnější vnitřní dispozice 

nově vzniklého objektu především z hlediska požární bezpečnosti a nižší nároky na 

zastřešení sálu vzhledem k menšímu rozpětí v prostorách sálu, než je u varianty č.2.  

 

 

4.1. Úvodní údaje (varianta 1) 

 

Název stavby:  Kulturní dům 

Druh stavby:  Rekonstrukce 

Místo stavby:  Ostrava – Slezská Ostrava  

Kraj:   Moravskoslezský 

Katastrální území: Muglinov  

Parcelní číslo:  397, 401, 656 

 



30 

 

4.2. Průvodní zpráva 

 

4.2.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) poloha v obci 

Rekonstrukce kulturního domu bude realizována na pozemku katastrálního území 

Muglinov, části spadající do městského obvodu Slezská Ostrava. Jedná se o zastavěné 

území venkovského charakteru v blízkosti centra města. Dopravní dostupnost ke 

stavebnímu pozemku je možná z místní komunikace Hladnovská, Betonářská nebo ze 

silnice III. třídy Bohumínská.  

b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Územní plán města Ostravy vznikl na základě zadání Útvaru hlavního architekta 

Magistrátu města Ostravy. Aktualizovaný stav územního plánu je stanoven ke dni 

25.1.2013, dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ke dni 29.11.2012, ve znění 

schválených změn a provedených úprav. Tento územně plánovací dokument je zpracován 

v měřítku 1:10 000. Územní plán je volně přístupný na internetových stránkách Ostravy, 

ale z důvodu průběžných úprav je internetová podoba územního plánu pouze 

informativního charakteru. [7] 

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Dle platného územního plánu je dotčené území vymezeno pro plochy individuálního 

bydlení. Rekonstrukce kulturního domu je v souladu s funkčním využitím ploch pro 

individuální bydlení uvedeném v územně plánovací dokumentaci. 

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dotčenými orgány výstavby jsou především stavební úřad a správci dotčených sítí. 

Vyjádření správců sítí je doloženo v příloze této práce. Plnění požadavků stavebního úřadu 

bude kontrolováno státním stavebním dohledem. 

e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stávající objekt je napojen na stávající vedení veřejného vodovodu, plynovodu, 

elektrické energie a sdělovací vedení. Stavba je odkanalizována bezodtokovou jímkou 

umístěnou na pozemku. V řešeném území se nachází řád jednotné kanalizace, na kterou je 

možné objekt napojit. Dešťové vody budou odváděny odvodňovacím potrubím svedeném 

do řádu dešťové kanalizace. Dopravní napojení kulturního domu bude možné z ulice 

Hladnovské a ordinace z ulice Na Druhém. 
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f) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Dle katastru nemovitostí jsou dotčenými parcelami pro výstavbu pozemkové parcele 

č. 397, 401, 421/29, 421/32, 421/36 a 530. Druh těchto pozemků jsou ostatní plochy, druh 

pozemku ostatní komunikace má parcel č. 421/12 a stavební parcel č. 656 má druh 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří. 

g) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Přístup na stavební pozemek je z ulice Hladnovské a Na Druhém. Z širších vztahů je 

pozemek přístupný od Hrušova ulicí Betonářskou, ze Slezské Ostravy ulicí Hladnovskou 

nebo ulicí Bohumínskou z dálnice D1. 

h) zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Po dobu výstavby bude možno čerpat elektrickou energii z veřejného vedení po 

domluvě s příslušným správcem sítě. Z důvodu vybourání hygienických prostor stávajícího 

objektu a odstranění bezodtokové jímky bude zapotřebí zajistit hygienické prostory pro 

dělníky v rámci staveniště. Napojení staveniště na sdělovací vedení  je možné po dohodě 

s příslušným správcem sítě, nicméně se předpokládá komunikace prostřednictvím 

mobilních telefonů. Potřeba zemního plynu pro výstavbu se nepředpokládá. 

 

4.2.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) účel užívání stavby 

Rekonstrukcí objektu se nezmění stávající využívání objektu. Ordinace lékaře 

zůstane zachována. Přístavbou kulturního domu dojde ke zvětšení prostor a možnosti 

konání akcí pro větší kapacitu osob. Nadále se zde budou konat zasedání, konference, 

školení, divadelní představení, koncerty, plesy, zahradní slavnosti, rodinné oslavy, svatby 

apod. 

b) trvalá nebo dočasná stavba 

Stávající objekt kulturního domu s doplňující funkcí ordinace dětského lékaře je 

stavbou trvalou. 

c) novostavba nebo změna dokončené stavby 

Přístavba, která je předmětem záměru, bude stavbou trvalou. Při zajištění vytvoření 

dostatečných pronajímatelných prostorů vzhledem k poptávce, se nepředpokládají do 

budoucna zásadní změny v rozsahu stavby. 
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d) etapizace výstavby 

Stavba bude předána a uvedena do provozu jako celek. Výstavba je rozdělena do tří 

etap. V první etapě bude nutné odstranit bezodtokovou jímku a zhotovit kanalizační 

přípojku. V druhé etapě se provede rekonstrukce dle projektové dokumentace a ve třetí fázi 

se provede úprava zpevněných a nezpevněných ploch. 

 

4.2.3. Orientační údaje 

a) základní údaje o kapacitě stavby 

zastavěná plocha stávajícího objektu: 545,29 m2 

obestavěný prostor stávajícího objektu: 3005, 85 m3 

zastavěná plocha objektu po rekonstrukci: 973,01 m2 

obestavěný prostor objektu po rekonstrukci: 4 700,66 m2 

počet potřebných parkovacích stání: 43 pro KD, 2 pro ordinaci 

počet účelových jednotek: 2 

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

Pro provoz obou účelových jednotek je zapotřebí elektrické energie pro umělé 

osvětlení a veškeré elektrické vybavení v objektu. Dále je potřeba zemního plynu pro 

úpravu jídel v provozu kulturního domu, vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Teplá voda 

bude využívána především pro mytí rukou, případné umývání nádobí ve dřezu a pro úklid. 

c) celková spotřeba vody 

Potřeba vody na rok dle směrnice roční potřeby je 336 m3. Hodnota je tvořena 

potřebou vody pro ordinace, kde je potřeba 18 m3/rok na 1 pracovníka a pro kulturní domy, 

kde je potřeba na 1 sedadlo a 1 představení denně 1 m3/rok. 

2·18 + 300·1 = 336 m3  

d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Množství splaškových vod je dáno množstvím spotřebované vody v objektu. Roční 

předpoklad splaškových vod je 336 m3. Hodnota se však může měnit v závislosti na 

četnosti využívání kulturního domu. Množství dešťových vod dle výpočtu z ČSN EN 

12056-3 je odhadováno na 10,73 l/s. 

Q = r·A·C = 10,73 l/s [13] 
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4.3. Souhrnná technická zpráva 

 

4.3.1. Popis stavby 

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Přístavba bude realizována na stavebním pozemku, kde je situován již stávající 

objekt. Z největší části bude výstavbou dotčena parcela č. 397 z důvodu minimalizace 

zasažení výstavbou parcely č. 401 dle požadavků zastupitelstva Slezské Ostravy, jako 

majitele pozemků a stávajícího objektu. Z důvodu nedostatku plochy pro zajištění 

dostatečného počtu parkovacích stání, bude nutné odkoupit, případně pronajmout parcel 

č. 421/29, 421/36 a část parcele č. 530 od AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, 

AMISTA investiční společnost, a.s. 

b) zhodnocení staveniště 

Zařízení staveniště bude situováno na volném prostranství parcely č. 397. Bude 

obsahovat zázemí stavbyvedoucího, zázemí a hygienické zařízení pro pracovníky, sklad 

materiálu a nářadí. V případě nedostatku plochy pro zařízení staveniště, může být pro tyto 

účely využity parcely na druhé straně komunikace, které budou v době zřízení staveniště 

již odkoupeny či pronajaty. Staveniště bude řádně oploceno. 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Rekonstrukcí získá stávající objekt nepravidelný půdorysný tvar zastavěné plochy 

o maximálních rozměrech 30 x 38 m. Přístavba je navržena tak, aby spolu se stávajícím 

objektem vytvořili celistvý, architektonicky a urbanisticky harmonující objekt v souladu 

s okolní zástavbou. Nový stav objektu bude taktéž jednopodlažní se zachovaným 

částečným podsklepením. Architektonický význam bude mít sjednocená střešní rovina nad 

částí objektu kulturního domu nebo vytvořením terasy k propojení vnitřních a venkovních 

prostorů. V objektu se nacházejí dva samostatné provozy, provoz kulturního domu 

a lékařské ordinace. Provozy jsou stavebně odděleny. Vstupy do jednotlivých provozů jsou 

situovány z přístupových komunikací, kde jsou navržena příslušná parkovací stání.  

d) zásady technického řešení 

Prostory ordinace vyhovují předepsaným požadavkům, proto se rekonstrukcí 

nezmění vnitřní dispozice. Dojde pouze k vnějšímu zateplení v rámci celého objektu.  

Dispozice části objektu s provozem kulturního domu bude částečně zachována 

a částečně spolu s přístavbou vytvoří nové prostory pro pronajímatelné klubovny, 

hygienické prostory, zákulisí jeviště a především víceúčelový sál požadované kapacity. 
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Dispozice byla navržena dle technických, typologických, ekonomických a funkčních 

požadavků pro co nejefektivnější řešení. 

Základové konstrukce tvoří základové konstrukce stávajícího objektu a přístavby. 

Jelikož je konstrukční systém objektu kombinovaný ze zděného a skeletového systému, 

základy jsou tvořeny železobetonovými patkami pod sloupy a železobetonovými pásy pod 

zdivem. V místě napojení stávající a nové základové konstrukce bude nutné zajistit ze 

statického hlediska jejich spolupůsobení. Svislé konstrukce jsou tvořeny železobetonovými 

sloupy 450 x 600 mm 600 x 600 mm v jedné části přístavby a stěnovou konstrukcí 

z pálených keramických tvárnic tloušťky 450 mm po obvodě druhé části přístavby. 

Z důvodu velkého rozpětí sálu je navržena nosná stěna tloušťky 450 mm i uvnitř dispozice 

objektu. Ostatní nosné stěny jsou tloušťky 300 mm a vnitřní příčky jsou tloušťky 150 a 100 

mm.  Vodorovné konstrukce v objektu tvoří průvlaky nad sloupy a jevištěm, nadpraží 

výplní otvorů, nosná střešní konstrukce z železobetonových předpjatých nosníků 

a zavěšená stropní konstrukce v prostorách s konstrukční výškou menší než konstrukční 

výška v prostoru sálu. Zastřešení objektu bude tvořit jednoplášťová plochá střecha se 

sklonem do 5% s vyzděnou atikou po obvodě objektu. Komínové průduchy se zachovají 

v původní pozici. Venkovní bezbariérová terasa bude tvořena terasovou dlažbou uloženou 

do štěrkopískového lóže. 

e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných požadavků na 

výstavbu 

Řešení stavby je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na výstavbu uvedené ve 

vyhlášce č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu. 

f) u změn stávajících staveb údaje o jejich skutečném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, popřípadě stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Stávající objekt je popsán v kapitole 3.2. této práce. Z osobní prohlídky je zřejmé, že 

objekt je v dobrém stavu, tato informace však není podložena podrobnějšími průzkumy 

nebo statickým posouzením, které budou nutné pro zpracování dalšího stupně projektové 

dokumentace. 

 

4.3.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

a) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

Ochranná pásma nebo chráněná území tvoří limity využití území, kterým podléhal 

návrh řešení stavby. Ochranná pásma zde tvoří stávající vedení inženýrských sítí, 
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jmenovitě veřejný vodovod, plynovod, kanalizace jednotná a dešťová, vedení elektrické 

energie a sdělovací vedení. Chráněnými území jsou ložisková území černého uhlí 

a zemního plynu. Blíže jsou limity využití území popsány v kapitole 3.1.2. této práce. 

b) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Bourací práce budou prováděny podle dokumentace bouracích prací. Odpad 

bouracích prací bude tříděn a následně odvezen na příslušnou skládku odpadu. V případě 

výskytu nebezpečného odpadu bude odpad odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 

Veškeré nakládání s odpady bude provedeno dle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých předpisů.  

Pro výstavbu bude nutné provést kácení porostů v minimálním rozsahu. Jedná se 

o porosty keřů a stromů v ploše budoucí zástavby a zpevněných ploch. Kácení bude 

provedeno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů a zákonem č 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících předpisů. 

c) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 

inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií 

a odvodnění stavebního pozemku 

Z důvodu stísněných prostor pro výstavbu a zařízení staveniště, bude nutné 

vypracovat podrobný plán organizace výstavby, ve kterém bude řešen postup výstavby 

vzhledem k územně technickým podmínkám a koordinaci jednotlivých fází výstavby. 

Řešení příjezdu na stavební pozemek a napojení pozemku na zdroje vody, energie jsou 

popsány v předešlých kapitolách. Odvodnění pozemku bude řešeno vsakováním. 

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

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 

úpravy 

Při založení navržené přístavby vznikne přibližně 400 m3 zeminy, která musí být 

přemístěna nebo odvezena ze staveniště z důvodu nedostatku volných ploch pro 

skladování. V konečné etapě výstavby pak bude nutné zajistit určitě množství zeminy pro 

provedení terénních úprav tak, aby na nich založené zpevněné plochy zajišťovali 

bezbariérový přístup do objektu kulturního domu. 

 

 

 



 

4.3.3. Základní údaje o p

a) popis navrhovaného p
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o lékařskou ordinaci prakt
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čekárny, hygienických pros
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uspořádání židlí se stolován
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b) návrh řešení dopravy 

Dvě parkovací stání p

přímo nezasáhne ordinaci an
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stání jsou zajištěna na stáva
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pozemku a na kolmých s
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 provozu 
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 stáních vybudovaných na pozemku před v

 parkovacích stání jsou shodná s parametry 

Obr. 20 Situace nového stavu [Výkres 

č.08  výkresové dokumentace] 
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c) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových 

a dešťových vod 

Svoz odpadu bude permanentně zajišťovat společnost OZO Ostrava, s.r.o. Pro 

lékařskou ordinaci je přiřazena plastová popelnice zelené barvy na komunální odpad 

o objemu 80 l a pro kulturní dům plastový kontejner zelené barvy o objemu 1100 l.  

Splaškové vody budou odváděny ze zařizovacích předmětů v objektu do veřejné 

jednotné kanalizace vedené v ulici Hladnovské. Dešťové vody budou svedeny do dešťové 

kanalizace vedené v ulici Na Druhém. 

 

4.3.4. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Bezpečnost provozu je z požárního hlediska zajištěna v souladu s ČSN 73 0831. Dle 

této normy byly navrženy tři únikové východy z prostor kulturního domu a jeden z prostor 

ordinace. Dále bylo navrženo použití nepřipevněných sedadel v sále a jejich vzájemné 

rozmístění. V objektu jsou dále navrženy hlásiče požáru, hasicí přístroje. Detailnější popis 

zajištění požární ochrany je uveden v dalším stupni projektové dokumentaci. 

Bezpečnost provozu z hlediska statického může být ohrožena v zimním období. 

Jelikož je navrženou střešní konstrukcí objektu plochá střecha, která musí odolávat 

velkému zatížení sněhem, pro předcházení rizika propadu střešní konstrukce bude nutné 

zajistit odklízení sněhu. 

 

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

Dispozice objektu kulturního domu byla navržena dle požadavků uvedených ve 

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

užívání staveb. Bezbariérově je navržen hlavní vstup do objektu, komunikační prostory, 

jedna hygienická kabina minimálních rozměrů zvlášť pro muže a jedna zvlášť pro ženy, 

vstupy do veřejně přístupných prostor, venkovní terasa a dvě parkovací stání příslušných 

rozměrů před vstupem do objektu.  

 

4.3.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

Stavba a její provoz nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí a na zdraví 

osob. Výstavbou kanalizační přípojky vznikne ochranné pásmo přípojky široké 1,5 m od 

půdorysu potrubí a přípojkou elektrického vedení pásmo široké 2 m.  

 

 



 

4.4. Vizualizace náv
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5. Ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení 

 

5.1. Členění stavby na jednotlivé stavební objekty 

 

SO 01 – přístavba, bourací práce 

SO 02 – odstranění chodníků ze zámkové dlažby, chodníků s asfaltovým povrchem,           

vozovky, křovin, kácení stromů 

SO 03 – zpevněné plochy, chodníky 

SO 04 – zpevněné plochy, parkoviště 

SO 05 – zpevněné plochy, terasa 

SO 06 – kanalizační přípojka 

SO 07 – přípojka elektrické energie 

SO 08 – mobiliář (dětské hřiště, lavičky, odpadkový koš) 

 

 

5.2. Výpočet obestavěného prostoru SO 01 

 

Obestavěný prostor se stanovuje výpočtem podle vzorce uvedeného v ČSN 73 4055. 

Dle této normy je základní obestavěný prostor stavby rozdělen na obestavěný prostor 

základů, spodní části objektu, vrchní části objektu a zastřešení. 

Op = Oz + Os + Ov + Ot  [9] 

Obestavěný prostor základů:   56,58 m3 

Obestavěný prostor spodní části objektu: 0 m3 (rekonstrukce nezahrnuje spodní část)  

Obestavěný prostor vrchní části:   2 770,08 m3 

Obestavěný prostor zastřešení:  800,66 m3 

 

Základní obestavěný prostor:  

Op = Oz + Os + Ov + Ot  = 56,58 + 0 + 2770,08 + 800,66 = 3 627,32 m3 
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5.3. Ekonomické zhodnocení 

 

I. Pozemek 

Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 

Pozemek m2 538 550 295 900 

 

II. Stavební část 

Stavební část Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 

 SO 01 Přístavba, bourací práce m3 3 627,32 4 486 16 272 158 

 

SO 02 

odstranění chodníku ze 

zámkové dlažby 
m2 40,10 197 7 900 

 odstranění chodníku s 

asfaltovým povrchem 
m2 229,14 169 38 725 

 odstraněná vozovky m2 43,40 625 27 125 

 kácení stromů ks 3 4 270 12 810 

 odstranění křovin       32 

 
SO 03 

zpevněné plochy, 

chodníky 
m

2
 232,45 788 183 171 

 
SO 04 

zpevněné plochy, 

parkoviště 
m

2
 190,30 1 250 237 875 

 SO 05 zpevněné plochy, terasa m
2
 64,44 341 21 974 

 SO 06 kanalizační přípojka m 16,39 3 700 60 643 

 
SO 07 

přípojka elektrické 

energie 
m 10,3 538 5 541 

 

SO 08 

dětské hřiště ks 1 15 000 15 000 

 lavička ks 3 4 000 12 000 

 odpadkový koš ks 1 1 700 1 700 

 

   

Celková cena stavby: 16 895 954 Kč 

 

III. Projektové a průzkumné práce 

Název MJ Počet MJ Celkem Kč 

projektové a průzkumné 

práce 
% 9 1 520 636 
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IV. Náklady spojené s umístěním stavby 

Název MJ Počet MJ Celkem Kč 

náklady na umístění 

stavby 
% 2,5 422 399 

 

V. Rezerva 

Název MJ Počet MJ Celkem Kč 

rezerva % 10 1 689 595 

 

VI. Ostatní náklady 

Název MJ Počet MJ Celkem Kč 

ostatní náklady % 2 337 919 

 

Souhrn cen: 

I. Cena za pozemek          295 900 Kč 

II. Cena stavební části    16 895 954 Kč 

III. Cena projektových a průzkumných prací   1 520 636 Kč 

IV. Náklady na umístění stavby        422 399 Kč 

V. Rezerva        1 689 595 Kč 

VI. Ostatní náklady           337 919 Kč  

Celková cena bez DPH    21 162 403 Kč  

 

Pro zpracování předběžného propočtu nákladů na zhotovení navržené stavby byly 

použity oceňovací podklady z internetových stránek http://www.stavebnistandardy.cz 

a http://www.uur.cz.  
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6. Závěr 

 

Cílem této práce je navrhnout rekonstrukci kulturního domu s doplňující funkcí 

ordinace dětského lékaře v Ostravě-Muglinově. Návrh byl zpracován variantně, přičemž 

jedna ze dvou variant byla zpracována podrobněji. Navrhla jsem jednopodlažní přístavbu 

ke stávající části kulturního domu tak, aby prostory ordinace zůstaly zachovány a nově 

vzniklé prostory kulturního domu zajišťovali prostory sálu s kapacitou 300 osob, 

pronajímatelné prostory, bezbariérové užívání stavby a další prostory nezbytné pro provoz 

kulturního domu. Rovněž jsem navrhla zastřešení celého objektu pro sjednocení střešní 

roviny, terasu spojující venkovní a vnitřní prostory, potřebný počet parkovacích stání 

a řešení odkanalizování objektu. Rekonstrukcí se přepokládá zvýšení poptávky po 

pronájmu prostor sálu, jelikož stávající kapacita sálu je vhodná pro pořádání akcí menšího 

významu. Dle ekonomického zhodnocení řešený návrh je předpokládán jako levnější 

varianta v porovnání s demolicí stávajícího objektu a následnou výstavbou nového objektu 

kulturního domu a lékařské ordinace. 

Při zpracování mé bakalářské práce jsem postupovala dle platných předpisů a norem, 

poznatků získaných při odborných konzultacích a během studia na této škole. 
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10. Seznam výkresů 

 

Číslo výkresu Název výkresu Měřítko výkresu 
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05 Podélný a příčný řez – stávající stav 1:100 

06 Pohledy – stávající stav 1:100 

07 Bourací práce, nové konstrukce 1:100 

08 Situace – nový stav 1:500 

09 Půdorys 1.NP – nový stav, varianta 1 1:100 

10 Půdorys 1.NP – nový stav, varianta 2 1:100 
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12 Pohledy – nový stav 1:100 
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Příloha č. 1 Vyjádření o existenci sítí Ostravských vodáren 

a kanalizací, a.s., situační výkres 



 

Příloha č. 2 Vyjádření o existenci sítí RWE Česká republika, a.s., 

situační výkres 

 



 

Příloha č. 3 Vyjádření o existenci sítí O2 Telefónica Czech Republic, 
a.s., situační výkres 

 

 



 

Příloha č. 4 Vyjádření o existenci sítí ČEZ, a.s., situační výkres 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

Příloha č. 5 Výpočet potřebných parkovacích stání 

 

N = Oo ·  ka + Po ·  ka ·  kp 

 

N – celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

Oo – základní počet odstavných stání   = 0 

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace   = 0,96 

Po – základní počet parkovacích stání   = 75 

ko – součinitel redukce počtu stání    = 0,60 

 

N = 0 · 0,96 + 75 · 0,96 ·  0,60 = 43 parkovacích míst 

 

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb jsou z celkového počtu stání dva vyhrazená stání pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

  



 

Příloha č. 6 Variantní uspořádání sedadel ve víceúčelovém sálu 

 


