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1. Úvod 

 

Hlavním cílem stavebnictví je skloubit nároky a potřeby z hlediska ekonomického, 

právního, sociálního, estetického a v neposlední řadě i ekologického. Jedná se tedy o velmi 

složitou disciplínu, která má za úkol vytvořit komplexní díla, jež budou po dlouhou dobu 

sloužit potřebám a nárokům lidstva.  

 

Stavebnictví má pro lidstvo velký význam. Už od pradávna si lidé vytvářeli 

příbytky ve skalách a jeskyních, používali dostupné stavební materiály a účelně rozdělovali 

prostor pomocí rozlišných maleb na stěnách. Ačkoliv se změnily technologie a přibylo 

velké množství nejrůznějších materiálů, princip stavebnictví zůstal nepozměněn. I přes 

důsledky ekonomické krize, která způsobila útlum produkce ve stavebnictví, je 

stavebnictví stále důležitou a nezbytnou součástí vytváření prostředí, ve kterém žijeme, 

pracujeme a rozvíjíme se. 

 

Bydlení je základní potřebou člověka, jejíž naplnění je podmínkou pro 

uspokojování dalších životně důležitých potřeb. Rozvoj bydlení v Ostravě měl na svědomí 

velký rozmach průmyslu, který nastal ve 20. letech 20. století. Tehdy se začalo 

s hromadnou výstavbou bytových domů, které měly uspokojit dělníky, kteří se stěhovali za 

prací a vznikla tak neucelená sídliště, která v dnešní době nesplňují požadavky náročných 

obyvatel. Bydlení ve městech a na sídlištích má své výhody a na druhou stranu také své 

nevýhody. Na jednu stranu máme blízko práci, není nouze o obchody, školky, školy, na 

druhou stranu přicházíme o soukromé prostory, jako jsou zahrady a terasy. Snažila jsem se 

tedy do návrhu obytného bloku tyto prostory zakomponovat. V posledních deseti letech se 

ve městech začal objevovat problém se statickou dopravou. Počet automobilů vzrůstá, ale 

počet parkovacích míst se téměř nemění. Dochází tak k parkování mimo vyhrazená místa 

podél komunikací a na ulicích. Řešení tohoto problému není jednoduché a při návrhu 

nových objektů se s tím musí počítat. Jedním z řešení může být návrh podzemního 

parkování, které nezabírá uliční prostor a pro majitele automobilů zajišťuje bezpečnost 

před případnými nehodami a před špatnými povětrnostními podmínkami. Druhou 

nabízející se variantou jsou parkovací domy, které mohou být vysoké několik podlaží, ale 

je mnohem těžší je do prostředí zakomponovat. 
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Jak už napovídá slovo „vícegenrační“, budu se zabývat návrhem obytného bloku 

složeného z domů, které budou sloužit pro bydlení všech generačních typů domácností, ať 

už jde o bydlení samostatných jedinců, mladých párů, rodin s dětmi, starších párů, se 

kterými už jejich děti nebydlí, nebo o osoby s tělesným hendikepem či jedince s potřebou 

asistence.   

 

Při návrhu jsem se zaměřila na potřeby již zmíněných generačních skupin. To, co 

nepotřebuje mladý jedinec, potřebují rodiny s dětmi. Co nepotřebují rodiny s dětmi, 

potřebují starší páry a jedinci s potřebou asistence. Svobodný jedinec nemá potřebu bydlet 

v třípokojovém bytě, vystačí si v malé garsonce nebo jednopokojovém bytě, který by 

rodině s dětmi těžko mohl stačit. Mladý jedinec má dostatek energie, když má potřebu, 

vyjde z bytu ven a jde se bavit, starší lidé, kteří již tolik energie nemají, jsou nemocní nebo 

pohybově omezení, vycházejí ze svých bytů jen sporadicky. Proto nepohrdnou větší 

terasou, na které mohou v květináčích pěstovat bylinky, odpočívat a nasávat městskou 

atmosféru, aniž by museli vyjít ven.  

  

V mé práci se tedy budu snažit nalézt kompromis mezi různými potřebami a nároky 

na bydlení jednotlivých domácností a limity, které vyplývají z dané lokality. Budu hledat 

optimální řešení objektu, který by poskytoval zejména funkci bydlení. 

 

1.1 Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je návrh využití nezastavěného území podél severní strany 

Provaznické ulice v Ostravě Jih, místní části Hrabůvka pro bydlení všech generačních 

skupin budoucích obyvatel. Za tímto účelem byl proveden průzkum dnešního stavu 

lokality a jeho urbánního okolí a vyhodnocení limitů jejího budoucího využití. 

 

1.2 Cíl bakalářské práce 

 

- návrh obytného bloku složeného z domů řešených pro bydlení všech 

vícegeneračních typů domácností 

- propočet nákladů na realizaci navrženého řešení 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1 Názvosloví 

 

Budova 

Nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými 

stěnami a střešní konstrukcí. [5] 

 

Obytná budova 

Stavba určena pro trvalé bydlení, ve kterém alespoň dvě třetiny podlahové plochy 

připadají na byty, včetně plochy domovního vybavení určené pro obyvatele jednotlivých 

bytů (nezapočítávají se plochy společného domovního vybavení a domovních 

komunikací). Člení se na bytové nebo rodinné domy. [5] 

 

Bytový dům 

Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. [5] 

 

Byt 

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání 

určen. [5] 

 

Upravitelný byt 

Byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace, podle zvláštního předpisu. [5] 

 

Podzemní podlaží 

Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže  než 800 mm 

pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásu širokém 5,0 m po obvodu domu. 

[5] 

  

 



4 

 

Nadzemní podlaží 

Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 

800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásu širokém 5,0 m 

po obvodu domu, nadzemní podlaží se stručně nazývá také: 1. podlaží, 2. podlaží atd., 

včetně podlaží ustupujícího. [5] 

  

Parkovací stání 

Plocha určena pro parkování nebo odstavování jednoho vozidla. [6] 

 

Parkování  

Umístění vozidla mimo jízdní pruh pozemní komunikace po dobu nákupu, návštěvy, 

zaměstnání, naložení nebo vyložení nákupu. [6] 

 

Odstavování; dlouhodobé stání 

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla v místě bydliště, 

případně v sídle provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. [6] 

 

Hromadná garáž 

Objekt nebo prostor, který slouží k odstavení nebo parkování vozidel a má více než tři 

stání. Stání jsou řazena buď u vnitřní komunikace, nebo ve více řadách za sebou na celé 

ploše podlaží, nebo ve více podlažích. [7] 

 

Rezident 

Osoba bydlící nebo sídlící v dané lokalitě. [6] 

 

Obytná zóna 

Jedna nebo více zklidněných komunikací zejména v částech obytných souborů s převahou 

pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb za stanovených podmínek provozu 

podle zvláštního předpisu. Prostor místních komunikací v této zóně je opticky, případně 

i fyzicky a také hmatově podle zvláštního předpisu rozdělen na prostor pobytový a prostor 

dopravní se smíšeným provozem a je obvykle řešen v jedné úrovni. [8] 
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2.2 Legislativa 

 

Navrhovaný objekt je řešený podle platné legislativy. Respektuje požadavky zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Další nezbytnou legislativou pro 

návrh je vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavbu 

a vyhláška č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb a dále dle platných českých technických norem (ČSN). 

 

2.3 Podklady pro bakalářskou práci 

 

- územní plán města Ostravy 

- katastrální mapa města Ostravy 

- regulativy města Ostravy 

- cenová mapa města Ostravy 

- ortofotomapa území 

- výškopis 

- polohopis 

- vyjádření o existenci inženýrských sítí 

- RWE Distribuční služby, s.r.o. 

- DALKIA Česká republika, a.s. 

- ČEZ Distribuce, a.s. 

- OVAK, a.s. 

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

- vlastní fotodokumentace řešeného území 
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3. Základní poznatky o vymezeném území 

 

3.1 Statutární město Ostrava 

 

Ostrava se nachází na rozhraní Moravy a Slezska na severovýchodě České republiky. 

Počtem obyvatel i rozlohou 21 423 ha, je třetím největším městem České republiky. 

Ostravou protéká řeka Ostravice, která je pomyslnou dělicí čarou a rozděluje Ostravu 

na dvě části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Je tvořena z 23 městských obvodů 

(Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhota, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, 

Michalkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava-Jih, Petřkovice, 

Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, 

Slezská Ostrava, Stará Běla, Svinov, Třebovice, Vítkovice), ve kterých žije téměř 306 tisíc 

obyvatel. [11] [12] 

 

 Při pohledu do historie Ostravy zjistíme, že město vzniklo na tzv. Jantarové stezce, 

která byla obchodní spojnicí mezi Baltským a Středozemním mořem. Po třicetileté válce 

však ztratila Ostrava svůj význam. Velký zlom nastal v 2. polovině 18. století, kdy bylo 

ve Slezské Ostravě objeveno ložisko kvalitního černého uhlí, což znamenalo obrovskou 

přeměnu města, na kterou později navázal rozvoj železáren. V 2. polovině 19. století 

se Ostrava stala nejvýznamnějším průmyslovým městem a získala přezdívku „ocelové 

srdce republiky“ nebo také „město uhlí a železa“. [10] [11] 

 

Obr. 1 Městské obvody v Ostravě [15]   
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3.2  Městská část Hrabůvka 

 

Hrabůvka je součástí statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava- Jih, který 

se skládá ze čtyř katastrálních území, kterými jsou kromě Hrabůvky taky Dubina 

u Ostravy, Výškovice u Ostravy a Zábřeh nad Odrou. Tato katastrální území zahrnují 

místní části Hrabůvka, Dubina, Zábřeh a Výškovice. Ostrava- Jih se stala městským 

obvodem od roku 1990, nachází se ve středu moravské části statutárního města Ostravy 

a jeho rozloha činí 1631,35 ha. Téměř celé území městského obvodu se nachází mezi 

řekami Odrou a Ostravicí a jeho nepatrná část se rozkládá i na východním břehu Ostravice.  

 

Hrabůvka leží na východní straně městského obvodu Ostrava- Jih. Rozkládá se 

na území o velikosti 428,48 ha a žije v ní kolem 31 tisíc obyvatel. [11] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Poloha řešeného území [17][16]    

 

 Ostrava jako taková má hustou a kvalitní síť silniční a dálniční dopravy. 

Nejvýznamnější silniční komunikací pro Hrabůvku je rychlostní silnice R 56 ve směru 

na Frýdek- Místek. Místními komunikacemi jsou komunikace III. třídy, podél ulice 

Dr. Martínka a ulice Horní. Ulice Dr. Martínka vede směrem na jih do městské části 

Dubina a dále pak do Nové Běle. Ulice Horní ve směru na sever pak do Mariánských Hor 

a Porubu. 
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 V Hrabůvce je také na velmi vysoké úrovni síť městské hromadné dopravy (MHD). 

Hrabůvkou projíždí sedm tramvajových a sedm autobusových linek. Dostupnost do všech 

koutů Ostravy je proto velmi dobrá. Od centra Ostravy je Hrabůvka vzdálená asi 10 km, 

tramvajovou linkou cesta trvá kolem patnácti minut. Autobusovou a tramvajovou dopravu 

provozuje Dopravní podnik Ostrava, a.s., který vlastní statutární město Ostrava. 

 

 Železniční doprava své zastoupení v Hrabůvce nemá, nelze však neupozornit 

na nejbližší nádraží, které se nachází v přilehlé městské části ve Vítkovicích, 

severovýchodně od centra Hrabůvky, vzdálené asi 3 km. Vlakové linky jezdí ve směru 

Opava a Český Těšín. 

    

 

  

Obr. 3 Schéma tramvajové a železniční dopravy v Ostravě (platné od 3.3.2013) [18]   

 

3.3 Městská zeleň, parky, lesy 

 

Městská zeleň je velice důležitou součástí všech měst a obcí. Zeleň ve městech plní 

několik funkcí. Funkci estetickou, kdy stromy a keře odstraňují nudu a šeď z panelových 

sídlišť. Dokážou také zamaskovat ne příliš estetická místa. Další funkcí je ochrana zdraví. 
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Porost pohlcuje škodlivé částice prachu, které jsou pouhým okem neviditelné. Hygienickou 

funkcí zeleně se myslí tlumení hluku a vibrací způsobené dopravou. Parky se v Hrabůvce 

moc nevyskytují, jeden park najdeme na severu Hrabůvky, v nároží mezi ulicemi Klegova 

a Adamusova. 

 

I přesto, že se na území Hrabůvky žádný lesní porost neobjevuje, nemůžu 

se nezmínit o nedalekém lesním komplexu o Bělském Lese.  Bělský Les se rozkládá 

na ploše 160 ha. Severní část lesa, bezprostředně navazující na bytovou zástavbu, byla 

upravena na lesopark s minigolfem a dětským hřištěm. Pro provozování rekreačně-

sportovních aktivit byl zřízen areál zdraví. V Bělském lese se nachází lesní pramen 

s kapličkou, vybudovanou z vysokopecní strusky v zástinu bukového porostu na jižním 

okraji Bělského lesa.   

 

3.4 Občanská vybavenost v okolí řešeného území 

 

3.4.1 Základní a mateřské školy 

 Základní a mateřská škola Krestova, příspěvková organizace  

ZŠ Provaznická- první a druhý stupeň 

 ZŠ U Haldy-  první a druhý stupeň 

 ZŠ MUDr. E. Lukášové- první a druhý stupeň  

 ZŠ Mitušová- první a druhý stupeň  

ZUŠ Dr. Leoše Janáčka 

  Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ul. Adamusova 

3.4.2 Střední školy a gymnázia 

 Střední škola společného stravování 

 Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium 

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 

3.4.3 Vyšší odborná škola 

 VŠO Sokrates 
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3.4.4 Zdravotnictví 

Zdravotnické služby jsou pro obyvatele Hrabůvky a okolí zajišťovány ve zdravotnickém 

zařízení poliklinika Hrabůvka, s.r.o., která se nachází na ulici Dr. Martínka. V poliklinice 

se nachází ordinace praktických i specializovaných lékařů. 

 

 

Obr. 4 Zdravotnické zařízení Poliklinika Hrabůvka [19]   

 

3.5 Památkové objekty 

 

Na území Hrabůvky se nacházejí i kulturní památky. Mezi nejvýznamnější bezpochyby 

patří kostel Růžencové Panny Marie a socha svatého Floriána, dále pak Pomník anglických 

letců vedle kostela Růžencové Panny Marie, pamětní deska na Klegově ulici a pamětní 

deska a vila Dr. Martínka. 

 

                     

Obr. 5 Kostel Růžencové Panny Marie [20]           Obr. 6 Socha svatého Floriána [21]   
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3.6 Jubilejní kolonie 

 

Mezi kulturní a chráněné památky patří i Jubilejní kolonie, která byla postavena 

Vítkovickými železárnami podle projektu J. Friewalda v letech 1921 - 1932. Jedná se 

o 605 dělnických bytů v Hrabůvce, situovaných do jednopatrových domů se dvory 

a vnitřními ulicemi s vlastní knihovnou.  

 

Dnes jsou budovy postupně rekonstruovány a nabízí atraktivní bydlení. Některé 

domy jsou zapsány jako kulturní památky. V celé České republice nic podobného 

postaveno nikdy nebylo, toto je unikát. [2] 

 

 

Obr. 7 Komorní klub v Jubilejní kolonii [11]   

 

   

Obr. 8, 9 Zrekonstruované budovy původně obývané dělníky [11]   
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3.7 Klimatické podmínky  

 

Území Ostravy spadá do mírně teplé klimatické oblasti, avšak liší se určitými zvláštnostmi, 

způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a specifickými 

podmínkami Ostravské pánve. Průměrná nadmořská výška je 227 m. n. m.. Průměrná roční 

teplota zde dosahuje 8,6°C. Průměrný úhrn ročních srážek činí 568,3 mm. [14] 

 

3.8  Stav životního prostředí 

 

Velká koncentrace průmyslu v Ostravě má negativní vliv na stav životního prostředí, které 

je jím velmi znečišťované. Znečištění se týká především ovzduší, které obsahuje, hlavně 

v zimním období, velké množství polétavého prachu. Limit polétavého prachu v ovzduší 

na metr čtvereční bývá v Ostravě překračován až čtyřikrát za zimní sezónu. Statutární 

město Ostrava se snaží o zlepšení stavu ovzduší, a proto zpracovalo Návrh konkrétních 

opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území statutárního města Ostravy, kterou předložilo 

Ministerstvu životního prostředí. [11]  

 

3.9 Historie Hrabůvky 

 

Hrabůvka se rozkládá v moravské části Ostravy. První zmínka pochází z roku 1395. 

Ze začátku byla Hrabůvka nazývána jako Nová Hrabová nebo se objevoval název Nová 

Hrabůvka. Původní obec patřila od svého vzniku až do roku 1848 k paskovskému panství, 

kde byla součástí lenních statků, které patřily olomouckým biskupům. Hrabůvka měla 

ze začátku převážně zemědělský charakter. Kromě pěstování plodin a chovu dobytka 

se obyvatelé zabývali rybníkářstvím, které zde mělo v zemědělství velký podíl. 

Do poloviny 19. století se v Hrabůvce vyskytovalo kolem 24 rybníků.  

 

Od konce 19. století ovlivnila další vývoj obce průmyslová výroba v okolí, 

především výstavba Vítkovických železáren. Důsledkem byla rozsáhlá imigrace, která 

způsobila vzrůst počtu obyvatel z několika stovek na několik tisíc. Tehdy se změnila 

sociální struktura v neprospěch zemědělců a ve prospěch továrních dělníků. Vzrůstající 

počet obyvatel si vynutil zvýšení počtu obytných domů pro dělníky. Tak vznikla v letech 
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1921–1923 Jubilejní kolonie tvořená jednopatrovými domky s vnitřním dvorem. Celkem 

zde bylo vytvořeno 605 bytů. Stavební rozmach Hrabůvky, který tehdy začal, pokračoval 

zejména ve 2. polovině 20. století. V Hrabůvce a v přilehlé části zvané Dubina byla 

realizována rozsáhlá bytová výstavba, díky které Hrabůvka ztratila svůj venkovský 

charakter a proměnila se v satelitní sídliště s padesáti tisíci obyvateli. Součástí Ostravy 

se stala roku 1924. [1] 

 

 

Obr. 10 Historická mapa Hrabůvky [16]   
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4. Stávající stav 

 

4.1 Vymezení řešeného území 

 

Řešené území se nachází v katastrálním území Hrabůvka, na ulici Provaznická a je složeno 

z parcel č. 270/2, č. 973 a č. 991. Majitelem všech zmíněných pozemků je Statutární město 

Ostrava. Celková rozloha řešeného území činí 5287 m2. 

 

Podle územního plánu má řešená plocha funkci hromadného bydlení. V současné 

době je tato plocha nevyužívána a zcela zatravněná, terén je rovný. Nadmořská výška 

parcel se pohybuje kolem 238,200 m.n.m.  

 

 

Obr. 11 Výřez územního plánu 1: 2 500 [13]   

 

4.2 Limity území a ochranná pásma 

 

Limity území tvoří pouze ochranná pásma inženýrských sítí, které prochází řešeným 

územím a v jeho blízkém okolí. OP vodovodu a kanalizace závisí na jejich jmenovitém 

průměru (DN), DN potrubí do 500 mm si vyžaduje 1,5 m od vnějšího líce potrubí, DN 

potrubí nad 500 m pak 2,5 m od vnějšího líce na obě strany. U nízkotlakého a 

středotlakého vedení plynovodu a jejich přípojek v zastavěném území je OP 1 m po obou 

stranách od osy potrubí. U elektrického podzemního vedení do 110 kV činí OP 1 m na obě 
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strany krajního vodiče. U sdělovacích optických a metalických kabelů je OP 1,5m po obou 

stranách vedení. Vedení teplovodu si vyžaduje OP 2,5m na obě strany potrubí. [9]  

 

4.3 Technická infrastruktura v řešeném území 

 

Řešenou oblastí prochází plnohodnotná technická infrastruktura. Vodovodní potrubí 

o průměru DN 200 LT a kanalizační potrubí o rozměrech VJ 600x900 BET spravuje firma 

OVAK, a.s. Plynové vedení, nízkotlaké o průměru DN 200 je vedeno v ocelovém potrubí 

a středotlaké o průměru DN 300 taktéž vedeno v ocelovém potrubí, je spravováno firmou 

RWE Distribuční služby, s.r.o. V oblasti se dále nachází elektrické vedení NN a VN, které 

je pod správou firmy ČEZ Distribuce, a.s., teplovodní vedení HU 2xDN125, které okrajově 

prochází řešeným územím a je spravováno firmou Dalkia Česká republika, a.s. 

a telekomunikační síť spravována firmou Telefónica O2 Czech Republick, a.s.    

 

4.4 Vazba na územní plán 

 

Územní plán (ÚP) byl zpracován v roce 1994 Útvarem hlavního architekta Magistrátu 

města Ostravy zastoupeného Ing. arch. Vlastimilem Bichlerem. Poslední aktualizovaný 

stav ÚP je ke dni 25. 1. 2013. Návrh řešení obytného bloku je v souladu s tímto ÚP. 

 

4.5 Regulativy zájmového území 

 

Dle územního plánu slouží hromadné bydlení k bydlení v nájemních domech v městské 

a sídlištní zástavbě. Územním plánem je vymezeno vhodné, přípustné a výjimečně 

přípustné funkční využití území. 

 

4.5.1 Funkční využití 

a) vhodné 

- různé typy nájemních domů (většinou nad 3.NP) převážně bez vestavěné 

vybavenosti 
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- vybavenost sloužící danému území: zařízení obchodu, služeb, místní správy, 

předškolní, školní (základní a střední školy), zdravotnická, sportovní, 

stravovací, společenská, zařízení pro volnočasové aktivity 

- příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště 

- zeleň veřejná a obytná, dětské hřiště, hřiště pro mládež a dospělé 

b) přípustné 

- vybavenost, sloužící širšímu území: zařízení obchodu, služeb, stravování, 

školská, zdravotnická 

- církevní, kulturní, sociální, ubytovací, administrativní 

- nerušící drobná výroba a služby 

- příslušné hromadné podzemní a nadzemní garáže, vestavěné garáže 

- nezbytná technická vybavenost 

 

c) výjimečně přípustné 

- rodinné domky 

- hotely, administrativní budovy. 

- boxové garáže 

- benzinová čerpadla jako součást hromadných garáží [13] 
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5.  Popis variant návrhu 

 

5.1 První varianta 

 

V první variantě jsem navrhla čtyři obytné bloky, situované na jižní stranu řešeného území. 

Krajní bloky kopírují uliční čáru, dva prostřední bloky, jsou od uliční čáry odskočené 

o šířku jednoho bloku. Vchody všech bloků jsou situovány na jih, k ulici Provaznická. 

Objekty jsou určeny pouze pro bydlení, nejsou v nich navržené prostory pro pronájem, 

pro občanskou vybavenost (OV). Objekt je čtyřpodlažní, částečně podsklepený. Tato 

varianta počítá, že v každém navrženém bloku bude 12 bytových jednotek, celkový počet 

bytů v navržených blocích tedy činí 48. V každém bloku se uvažuje s jedním bytem, který 

bude určený pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zastavěná plocha území objekty 

činí 956 m2. Odstavná stání zastupující statickou dopravu jsou navržena na východní straně 

řešeného území. Velikost a počet parkovacích míst je navržen v souladu s požadavky 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. Parkovací plocha zastavuje území o velikosti 1007 m2. Zastavěná 

plocha území má celkově 1963 m2, což je 37,7%. Odpadové hospodářství je navrženo 

v jižní části parkovací plochy, blízko ulice, pro snadnou manipulaci s odpadovými 

nádobami. 

 

 

Obr. 12 Varianta č. 1 
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5.2 Druhá varianta 

 

V této variantě jsem navrhla tři obytné bloky, situované na jižní a západní stranu řešeného 

území. Pravý vodorovný blok lemuje uliční čáru, levý svislý blok je navržen kolmo 

k uliční čáře a je od vodorovného bloku odsazen. Vstupy do jednotlivých bloků jsou 

přístupné z pěší komunikace, která tyto bloky lemuje. Obě komunikace jsou stávající. 

Bloky plní pouze obytnou funkci, nejsou zde navrženy plochy, které by plnily funkci 

obchodní. Navržené bloky jsou pětipodlažní, částečně podsklepené. V této variantě 

se předpokládá, že v levém svislém bloku bude navrženo celkem 20 bytových jednotek, 

ve vodorovných blocích bude pak v každém bloku 15 bytových jednotek. Celkem je tedy 

počítáno s 50 bytovými jednotkami. V blocích budou celkem 4 bytové jednotky určené 

pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zastavěná plocha území objekty činí 1176 m2. 

Parkovací stání je navrženo na východní straně řešeného území. U vjezdu jsou vyhrazena 

čtyři stání pro zvlášť těžce postižené (ZTP), dále pak následují parkovací stání, jejichž 

velikost a počet je navržen v souladu s požadavky ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací 

plochy silničních vozidel a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Zastavěná 

plocha parkovacím stáním činí 1164 m2. V této variantě je tedy celková plocha 

zastavěného území 2 340 m2, což je 44,9 %. Odpadové hospodářství je navrženo obdobně 

jako u první varianty tedy v jižní části parkovací plochy blízko ulice z důvodu snadné 

manipulace s odpadovými nádobami. 

 

 

Obr.13 Varianta č. 2 
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5.3 Třetí varianta 

 

V třetí variantě jsem navrhla objekt složený z pěti bloků. Bloky jsou situované na severní, 

východní a západní stranu řešeného území tak, že vytvářejí pomyslný tvar obráceného 

písmene „U“. Vstupy do jednotlivých bloků jsou umístěny uvnitř pomyslného písmene 

a jsou přístupny z nově navržené pěší komunikace. Objekt je pěti podlažní, zcela 

podsklepený. Boční ramena objektu jsou navržena pouze pro funkci bydlení, ve středním 

bloku jsou v 1.NP zřízeny prostory pro OV, vyšší podlaží jsou pak určené pro bydlení. 

V návrhu se počítá s 61 bytovými jednotkami. V bočních ramenech je v každém bloku 

13 bytů, celkem tedy 52 bytových jednotek, ze kterých je 6 určeno pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Ve středním bloku je pak navrženo 9 bytových jednotek. Objekty 

zastavěná plocha území objekty má velikost 1885 m2. Parkovací stání pro rezidenty, jsou 

navržena v prvním podzemním podlaží (1. PP) tohoto objektu. Vjezdy do podzemních 

garáží jsou situovány v průčelí objektu s přímou návazností na ulici Provaznickou. 

Parkovací stání pro návštěvníky OV se nachází u objektu, ve kterém je občanská 

vybavenost navržena. Zásobování a příjezd k parkovacím místům patřícím k OV, je možný 

po nově zřízené dopravní komunikaci, která je navržena jako obytná zóna. Zastavění 

plochy území parkovacími místy pro OV a nově zřízenou dopravní komunikací činí 

672 m2. Celková plocha zastavěného území je tedy 2544 m2, což je 48,8%. Místa pro 

odpadové hospodářství jsou vymezena v místě parkovacích stáni pro OV.      

 

 

Obr. 14 Varianta č. 3 
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5.4 Vyhodnocení variantních řešení 

 

Varianta č. 1 nabízí čtyři obytné bloky, sloužící pouze pro účely bydlení. V objektu je 

počítáno s 48 bytovými jednotkami. Parkovací stání jsou navržena v úrovni terénu, 

na východní straně území. Zastavěná plocha je u této varianty nejmenší, a území je tedy 

nejméně využito. Nevýhodou této varianty jsou parkovací stání, jejichž plocha zastavuje 

větší území, než samotné objekty. Další nevýhodou je vzdálenost zadního bloku 

od parkovacích stání. 

 

Ve variantě č. 2 jsou navrženy tři objekty, které poskytují pouze funkci bydlení. 

V objektu se počítá s 50 bytovými jednotkami. Parkovací stání jsou, stejně jako v první 

variantě, navržena v úrovni terénu na východní straně území. Nevýhodou je nepřiměřený 

poměr zastavěné plochy území mezi objektem a parkovacím stáním. Nevýhoda je taktéž 

ve velké vzdálenosti mezi svislým blokem a parkovacím stáním.  

 

Varianta č. 3 je navržena z pěti bloků, které poskytují plochy pro bydlení a OV. 

V objektu je navrženo 61 bytových jednotek. Parkovací stání pro vozidla rezidentů 

se nachází v 1. PP objektu, stání pro OV se nachází u objektu s OV. Díky parkování 

v 1. PP, je území oproštěno od velkého zastavění území parkovacím stáním.  

 

Variantu, kterou jsem si vybrala pro detailnější vypracování v rozsahu studie, je 

varianta č. 3. Je zde počítáno s OV, která bude sloužit nejen pro obyvatele objektu, ale také 

pro obyvatele žijící v blízkém okolí. Výhodou jsou rezidenční parkovací stání, která jsou 

umístěna v 1. PP objektu. Vzhledem k tomu, že se řešená oblast nachází v Hrabůvce, která 

je nejlidnatější obvodem města, je výhodou největší počet navržených bytových jednotek. 

Ulice Provaznická nepatří mezi frekventované ulice, proto je toto místo pro bydlení 

ideální.   
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6. Výsledný návrh 

 

6.1 Vyhodnocení vztahu návrhu k širšímu urbánnímu okolí a k platné 

územně plánovací dokumentaci 

 

Řešené území se nachází v jižní části Ostravy v městské části Hrabůvka. Objekt 

se rozkládá na třech parcelách, samotná stavba se nachází na parcele č. 270/2, parcely 

č. 973 a č. 991 jsou využité pro osazení oplocení. Celková plocha řešeného území činí 

5287 m2. Území má přímou návaznost na ulici Provaznickou, zastavuje plochu podél její 

severní strany. Dle územního plánu, schváleného v roce 1994 zastupitelstvem města 

Ostravy, je v součastné době řešená plocha určena pro funkci hromadného bydlení. 

V blízkosti řešeného území je situována převážně bytová zástavba do 5. NP, výjimku tvoří 

dva bytové domy vysoké 12. NP, které se nacházejí jihovýchodním směrem. Na východní 

straně území podél ulice Provaznická, se rozkládá zástavba rodinnými domy. Ve městě je 

k dispozici široké spektrum OV, některé z nich se také objevují na tomto území. Mezi ně 

patří například mateřská, základní a střední škola, v blízkosti je také obchod s potravinami 

a smíšeným zbožím.  

 

6.2  Členění řešeného území  

 

Řešené území je rozčleněno na plochy veřejné a polosoukromé. Veřejnou plochou je 

území, které se nachází před objektem, uvnitř pomyslného písmene „U“. Je tvořeno pěší 

a obslužnou komunikací, která plní funkci obytné zóny, a veřejnou zelení. V tomto 

prostoru se nachází hlavní vstupy do jednotlivých bloků a do OV, je zde umístěno 

odpadové hospodářství a parkovací stání pro návštěvníky OV. Polosoukromé plochy 

se pak nacházejí za objektem, vně pomyslného písmene „U“. Tato polosoukromá plocha je 

ohraničená oplocením, které je umístěno na hranicích již zmíněných parcel. Polosoukromá 

plocha je k dispozici rezidentům, kteří k ní mají přístup ze zadního vchodu, který 

se nachází v každém bloku. Ve východním a západním horním rohu území je umístěn 

zahradní altánek s posezením a jsou zde také vytvořena místa pro malé zahrádky. Důvodů 

pro vytvoření polosoukromé plochy je několik. Tyto plochy můžou nahradit soukromé 
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zahrady, které lidé žijící v bytech postrádají. Dalším důvodem je vytvoření prostředku 

pro sblížení obyvatel žijících v obytných blocích. Posledním důvodem je maximální 

využití řešeného území obyvateli obytných bloků.   

 

6.3  Řešení dopravní obsluhy 

 

Dopravní obsluha objektu je řešená návrhem jednosměrné dopravní komunikace 

s označením obytná zóna. Komunikace je navržena v šířce 3500 mm, v místě parkovacích 

míst je rozšířená na šířku 8500 mm, včetně přidaného pruhu, určeného pro zásobování OV. 

Vjezd do obytné zóny musí být stavebně upraven tak, aby bylo zřejmé, že dochází 

ke změně dopravního režimu. Vjezd je označeným příslušnou značkou vyjadřující, že 

se jedná o obytnou zónu a sníženým průběžným obrubníkem s výškovým rozdílem 

dopravního prostoru 20 mm. 

 

 

Obr. 15 Řešení vjezdu do obytné zóny 

 

 Parkovací stání pro odstavování a parkování vozidel je rozděleno do dvou 

samostatných částí. Odstavná stání, určená pro rezidenty, jsou navržena v 1. PP objektu. 

Vjezd do garáží je umístěn na obou průčelích objektu. Podjezdná výška vjezdu je 2 350 

mm. Rozdíl mezi úrovní terénu a 1. PP je překonán pomocí rampy, která je navržená jako 

jednosměrná v šířce 3 000 mm s ukazatelem volnosti trasy. Počet parkovacích stání činí 

57, přičemž 6 stání je určeno pro parkováním osob ZTP. Parkování pro návštěvníky OV je 

navrženo uvnitř obytné zóny, u středního bloku, ve kterém se OV nachází. Pro OV bylo 

vypočítáno 9 parkovacích stání, z toho 1 stání pro parkování osob ZTP. Počet a velikost 

parkovacích stání pro odtavování a parkování vozidel je navrženo v souladu s požadavky 
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ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a s vyhláškou 398/2006 Sb., o obecných 

technických požadavcích na bezbariérové užívání stavby. Výpočet parkovacích stání je 

součástí příloh. 

 

6.4  Řešení inženýrské obsluhy 

 

V ulici Provaznické vedou kompletní stávající inženýrské sítě, zastoupené jednotnou 

betonovou kanalizací VJ 600x900, litinovým vodovodem DN 400, ocelovým plynovodním 

středotlakým a nízkotlakým potrubím o průměru DN 300 a DN 200, podzemním 

elektrickým vedením AYKY 3x120+75 a teplovodem HU 2x125. 

 

 Objekt bude napojen na inženýrské sítě v místech, které určí správci jednotlivých 

sítí a budou při tom respektovány všechny jejich požadavky. 

 

6.4.1 Velikosti přípojek   

Velikosti jednotlivých přípojek byly stanoveny odborným odhadem. 

 

Kanalizační přípojka- DN 400 PVC, délka 6 m 

Vodovodní přípojka- DN 200 PVC, délka 9,8 m 

Plynovodní přípojka- DN 80 OCEL, délka 21,4 m 

Teplovodní přípojka- 2x DN 80, délka 6,1 m 

Přípojka elektrické energie- AYKY 3x120+75, délka 1,5 m 

 

6.5  Řešení zeleně 

 

Zeleň v území je rozdělena do tří kategorií na vysokou, střední a nízkou. Nízkou zelení 

se rozumí zatravnění nezastavěné plochy a výsadba okrasných rostlin v předním prostoru 

pozemku. Střední zeleň zastupují živé ploty navržené u plochy pro odpadové hospodářství 

za účelem tyto plochy zamaskovat. Vysokou zeleň představují nevzrostlé stromy, které 

byly původně vysázené v řešeném území. V oblasti polosoukromé plochy jsou navrženy 

místa pro pěstování. 
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6.6  Popis a základní charakteristika stavby 

 

Na řešeném území je navržen polootevřený domovní blok, jehož funkční náplň tvoří 

bydlení a OV. Blok je složený z pěti schodišťových sekcí a vytváří pomyslný tvar 

obraceného písmene „U“. Blok se skládá z 5. NP. V 1. PP jsou umístěna parkovací stání 

pro rezidenty, podzemní garáž je průjezdná pod celým objektem, jednosměrné vjezdy 

v šířce 3 000 mm jsou umístěny na obou průčelích objektu, volnost je korigována 

nainstalovanými semafory. V bočních křídlech bloků se 1.NP nachází ve výšce 1 500 mm 

nad terénem a jsou zde situovány pouze prostory určené k bydlení, světlá výška podlaží je 

2 750 mm. V prostřední části bloku se nachází prostory k pronájmu pro OV a bytové 

jednotky, obě funkční části jsou opatřeny samostatně oddělenými vstupy. OV je přístupná 

z terénu, světlá výška podlaží činí 4 250 mm, je zde počítáno se dvěma ordinacemi lékařů, 

lékárnou a se zázemím pro sociální službu. 2. - 4. NP má ve všech blocích světlou výšku 

podlaží 2 750 mm, jsou v nich navrženy bytové jednotky různých velikostí. V 5. NP 

se nachází sklepní kóje.   

 

6.6.1 Přehled velikosti bytových jednotek 

Blok A, E 

 1. NP - 2+kk + 1+kk  88,72 m2 vícegenerační byt 

     - 1+kk    29,92 m2 

  - 2+1   70,54 m2 upravitelný byt  

 

2. - 4. NP  - 2+1  72,38 m2   

  - 2+kk  65,82 m2 

  - 2+1   72,38 m2 

Blok B, D 

1. NP - 2+1   86,65 m2 upravitelný byt 

     - 1+kk    30,59 m2 

  - 1+kk   30,59 m2  

- 2+1   86,65 m2 upravitelný byt 
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2. - 4. NP   - 2+1  86,42 m2   

- 2+1  72,56 m2 

- 2+1   86,42 m2  

Blok C 

1.NP    293,93 m2 pronajímatelné prostory 

2. - 4. NP    - 3+1  101,99 m2   

- 2+1  79,81 m2 

- 4+1   120,13 m2   

  

6.7  Řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

 

Návrh objektu respektuje požadavky vyhlášky č. 389/2006 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

 Pěší komunikace pro chodce je navržena tak, aby výškové rozdíly na komunikaci 

nebyly větší než 20 mm, podélný sklon je v poměru 1:12 (8,33%). Jelikož je obslužná 

komunikace objektu řešena jako obytná zóna, bude výškový rozdíl komunikace pro pěší 

a obslužné komunikace pro vozidla řešen snížením rozdílu výšek na 20 mm. 

    

Bezbariérové parkovací stání určené pro osoby těžce postižené je navržené v přímé 

návaznosti na obslužnou komunikaci, tedy bez výškových rozdílů. Parkovací stání je 

kolmé o rozměrech 3 500x5 000 mm. Podélný a příčný sklon má 2 % a 2,5 %.  

 

Vstupní dveře do objektů jsou bez prahu v šířce 1 250 mm, otevírané ven. 

Otevíraná křídla mají šířku 900 mm a jsou opatřena ve výšce 900 mm vodorovnými madly, 

které je přes celou šířku. Prosklení dveří je od výšky 400 mm a ve výšce 1 000 mm 

a 1 500 mm jsou výrazně označeny proti okolí pruhem v šířce 50 mm. Před vstupy je 

dostatečný manipulační prostor 4 000x2 000 mm. Domovní schránky se nacházejí vedle 

vstupních dveří, schránky určené pro upravitelné byty se nachází ve výšce 1 000 mm nad 

podlahou.  
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V objektu je navržen výtah, do kterého se nastupuje z mezipodesty, která je 

v úrovni terénu (± 0,000). Výtah zastavuje v 1. NP, směr výstupu je na opačné straně, než 

je směr nástupu. Kabina výtahu je o rozměrech 1 100x1 400 mm, dveře jsou automatické 

posuvné o šířce 900 mm. Kabina je opatřena sklopným sedátkem, které je umístěno 

pod ovládacím panelem, a madlem, které je ve výšce 900 mm. Plocha před nástupními 

a výstupními místy je minimálně 1500x1500 mm. 

 

Byty určené pro osoby ZTP se nachází v 1. NP bočních křídel. V krajních blocích 

jsou navrženy celkem dva byty (jeden byt v jednom bloku), v šikmých blocích se nachází 

4 byty (dva byty v jednom bloku) určené pro osoby ZTP. Velikost bytů je 2+1, plocha bytů 

je 70,54 m2 a 86,65 m2. Vstupy do bytů jsou v šířce 900 mm, bez prahu, vnitřní dveře 

uvnitř bytů jsou navrženy, jako posuvné v šířce 900 mm a jsou opatřeny ve výšce 900 mm 

madly. Místnosti a prostory jsou navrženy tak, aby byl dodržen prostor potřebný 

k manévrování vozíku. Koupelna se nachází sprchový kout, rozměry, odstupy sanitárních 

zařízení a pomocná pevná a sklopná madla, jsou navržena dle vyhlášky. V místnostech, 

ze kterých je přístupná terasa, jsou navržena francouzská okna, která jsou do výšky 

400 mm opatřena proti mechanickému poškození. Terasy mají hloubku 4 500 mm, zábradlí 

má neprůhlednou část do výšky 500 mm, celková výška zábradlí činí 900 mm, sklon 

podlahy je do 2 %. [4]  

 

6.8  Typologického řešení 

 

Sestava bytů je zvolena tak, aby umožňovala v rámci řešené lokality společné soužití všech 

generačních typů domácností, za účelem vytvořit různorodé sociální prostředí a zabránit 

tak vzniku tzv. „vyloučených lokalit“, které v sídlištním prostředí mohou hrozit. 

Strukturovaná nabídka různých forem a velikostí bytů navíc umožňuje, aby ti obyvatelé, 

kteří o to stojí, strávili všechny fáze života v lokalitě, na kterou jsou zvyklí, v blízkosti 

ostatních členů rodiny a svých přátel. V některých případech navrženého rodinného 

bydlení, je umožněno sdružovat sousedící byty do větších jednotek pro společné bydlení tří 

generací (prarodiče-rodiče-děti). Řešení je doplněno několika bezbariérovými byty a také 

prostorami pro základní zdravotně-sociální služby.  
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6.9  Popis vybrané části obytného bloku 

 

Hlavní vstup prvního bloku je orientován na východ, vstup je zastřešený a chrání tak 

obyvatele před nepřízní počasí. Vstup doplňují schránky, které jsou umístěny po levé 

straně dveří. Vstup do objektu je na mezipodestu, ze které se do 1. NP dostaneme buď 

pomocí schodiště, nebo výtahu. V 1.NP se nachází 4 byty, vícegenrační byt, který je 

složený z garsonky a bytu velikosti 2+1, dále upravitelný byt velikosti 2+1, a jedna 

samostatná garsonka. Kromě bytu 2+1, který je součástí vícegeneračního bytu, mají 

všechny byty v 1.NP své soukromé terasy. Obytné místnosti v bytech jsou převážně 

situovány na západ. Ze společného komunikačního prostoru se lze dostat pomocí schodiště 

nebo rampy na polosoukromou zahradu, která je propojena se všemi bloky a je tak 

přístupná všem obyvatelům. Pokud obyvatel domu vlastní automobil, je pro něj vyhrazeno 

parkovací stání v garáži v 1. PP objektu, do které se dostane pomoci rampy, jejíž vjezd 

se nachází na průčelí domu. Do vyšších podlaží se dostane buď pomocí schodiště, nebo 

výtahy. V typickém podlaží (2. – 4. NP) jsou navrženy tři byty. Dva protilehlé byty jsou 

velikostně totožné a mají velikost 2+1. Střední byt se od těchto dvou liší, je navržen 

ve velikosti 2+ kk. Všechny byty mají vlastní balkóny s orientací na západ. V 5. NP 

se nacházejí sklepní kóje a sušárna. Z tohoto podlaží je volný přístup na střechu, která 

slouží jako společná terasa. Terasa je zastřešená pomocí dřevěných vazníků a opatřena 

zábradlím. [3]         

 

6.10 Stavebně technické řešení 

 

V 1. PP je zvolený podélný kombinovaný stěnový systém s monolitickými sloupy, 

v dalších podlažích je použit pouze podélný stěnový systém.  

 

6.10.1 Zemní práce 

Na řešeném území dojde nejdříve k odstranění čtyř starých stromů. Na ploše se nachází 

osm tříletých stromů, ty budou vyjmuty s dostatečně velkými valy a přesazeny na jiná 

místa. Po odstranění stromů dojde k sejmutí ornice v tloušťce 30 cm, která bude převezena 

na skládku a poté znovu použita při konečných úpravách pozemku. Po sejmutí ornice dojde 

k hloubení vykopávky do úrovně horní hrany budoucích základů a poté k hloubení 
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vykopávky samotných pásů a patek základů. Vykopávky budou následně přesunuty 

na skládku a znovu použity k obsypání základů a terénním úpravám. Stabilita výkopu bude 

zajištěna záporovým pažením z důvodu možného sesuvu okolní zeminy.   

 

6.10.2 Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových pásech o rozměrech 600x800 mm tvořených 

železobetonem (ŽB) pevnostní třídy C25/30. Základové pásy budou doplněny základovými 

patkami o rozměrech 450 x 450 mm tvořeny ŽB pevnostní třídy C 25/30. Základová deska 

bude provedena v tloušťce 200 mm z betonu C 20/25. Deska bude opatřena betonovou 

mazaninou StoCretec OS 13, která je určená speciálně pro parkovací plochy její výhodou 

je protiskluznost a odolnost proti posypovým solím a olejům. 

 

6.10.3 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné obvodové konstrukce jsou provedeny z broušeného obvodového zdiva 

Porotherm 44 Profil DRYFIX, tloušťky 440 mm. Cihly jsou zděny na speciální pěnu 

Porotherm, která je určena pro tento systém. Použitím tepelně-izolační omítky Porotherm 

TO, již nemusíme objekt dodatečně zateplovat.  

 Na vnitřní nosné konstrukce jsou použity cihly Porotherm 30 P+D, zdivo má 

tloušťku 300 mm. Zdění se provádí na vápenocementovou omítku.  

 

6.10.4 Svislé nenosné konstrukce 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou provedeny z cihel Porotherm 11,5 P+D, tloušťka zdiva je 

115mm. Pro zdění se použije vápenocementová malta. 

 

6.10.5 Vodorovné nosné konstrukce 

Pro vodorovné konstrukce jsou použity spřažené ŽB stropní konstrukce, Filigránové 

stropní desky, které se skládají z prefabrikované a monolitické části, Desky slouží jako 

ztracené bednění. Desky Filigrán mají v osových vzdálenostech 750 mm osazenou 

spřažující ocelovou výztuž, která zajišťuje spolupůsobení prefabrikované a monolitické 

části. Na stropní desky je použit beton C16/20. Tloušťka stropu činí 250 mm.   
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6.10.6 Schodiště a rampa 

Uvnitř objektu se nachází pět schodišť, které prochází z 1. PP do 5. NP. Schodiště jsou 

řešeny jako železobetonové monolitické dvouramenné s jednou nebo více mezipodestami. 

Schodiště má konstrukční výšku 3 000 mm. Šířka schodišťových ramen je 1 100 mm, 

sklon činí 29°. Podesta na terénu má šířku 1700 mm, v ostatních podlažích je její šířka 

zmenšena na 1 100 mm. Výška a šířka schodišťového stupně činí 167 mm a 300 mm. 

Schodiště je ve výšce 900 mm opatřeno z vnitřní strany zábradlím, z vnější strany madlem 

ergonometrického tvaru. 

 

 V každém obytném bloku je navrženo jedno vnější schodiště s rampou. Schodiště je 

řešeno jako železobetonové monolitické jednoramenné. Šířka ramena je 1 500 mm, sklon 

činí 29°. Konstrukční výška je 1 000 mm. Schodiště je opatřeno jednostranným zábradlím, 

které je ve výšce 900 mm. Povrch schodišťových stupňů a podesty je protiskluzný. 

 

 Bezbariérová rampa je řešena jako železobetonová monolitická deska se dvěma 

rameny širokými 1 500 mm, s jednou mezipodestou širokou 1 500 mm. Sklon rampy je 

1:16 (6,25 %). Délka obou ramen činí 8 000 mm. Rampa je opatřena madly, která jsou 

ve výšce 900 mm a 200 mm. Povrch je z protiskluzného materiálu.  

       

6.10.7 Výtah  

Výtahová šachta je umístěna ve schodišťovém prostoru. Je tvořena lehkou ocelovou 

konstrukcí vyplněnou matným bezpečnostním sklem. Osobní výtah je navržen hydraulický 

bez strojovny s rozměry kabiny 1 100x1 400 mm a automaticky posuvnými dveřmi šířky 

900 mm.  

 

6.10.8 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešená, jako částečně pochozí plochá jednoplášťová střecha. Střecha 

bude vyspádovaná a dešťová voda tak bude svedena na kraj objektu.  
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6.10.9 Okenní a dveřní výplně 

Všechna okna v objektu jsou navržena jako plastová s izolačním trojsklem v imitaci dřeva. 

Typ oken je Oknostyl ENERGY plus. U teras a balkónů se nacházejí francouzská okna 

1 800 x 2 100 mm, v obytných místnostech bez teras a balkónů jsou okna o rozměrech 

1 800 x 1 500 mm, výjimkou jsou okna v upravitelných bytech, které mají snížený parapet 

na 600 mm, rozměr oken je tedy 1 800x1 800 mm. V místě, kde se nachází OV, je 

obvodová stěna doplněna skleněnými výlohami v plastových rámech od stejného výrobce. 

 

 Balkónové dveře, tak jako okna, jsou plastová s izolačním trojsklem v imitaci 

dřeva. Typ dveří je Oknostyl ENERGY plus. Šířka dveří je 800 mm, u upravitelných bytů 

činí 900 mm. Vstupní dveře do objektů jsou navrženy jako bezpečnostní, plastové 

s imitací dřeva. Vstupní dveře jsou typu TROCAL. Šířka dveří činí 900 mm. 



31 

7.  Ekonomické zhodnocení stavby 

 

7.1  Rekapitulace 

 

SO 01- novostavba bytového domu s vestavěnou OV 

Bytový dům je navržen jako podsklepená pětipodlažní budova s rovnou střechou. Cena se 

odvíjí od obestavěného prostoru, který se vypočítá jako součet dílčích obestavěných 

prostorů: základů, spodní stavby, vrchní stavby a střechy. Objekt je rozdělen na tři části, 

jedna část je určená k bydlení, druhá část jsou komerční plochy a třetí část je určena 

pro podzemní parkování. Cena za m3 se odvíjí od druhu použitého materiálu pro svislý 

nosný systém, který je zděný z cihel, tvárnic a bloků. 

 

SO 02- zpevněné plochy 

Pro stavební objekt je navržená nová obslužná a pěší komunikace, součástí obslužné 

komunikace jsou parkovací stání. Pěší komunikace bude vytvořena ze zámkové dlažby 

se sníženým obrubníkem. Obslužná komunikace bude mít kryt z kameniva obalovaného 

živicí. 

 

SO 03- přípojka vodovodu 

SO 04- přípojka plynovodu 

SO 05- přípojka kanalizace 

SO 06- přípojka nízkého napětí 

SO 07- přípojka teplovodu 

 

Doplňkové náklady jsou spojeny s výsadbou zeleně a zatravněním. Dále jsou to náklady na 

kontejnery na odpadky a jejich zastřešení, zahradní altánky, parkové osvětlení a 

na oplocení.    
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7.2  Rekapitulace propočtu 

 

I. Pozemek    4 494 000,- 

II. Stavební část    157 507 000,- 

III. Doplňkové náklady   1 032 000,- 

IV. Projektové a průzkumné práce 11 249 000,- 

V. Náklady na umístění stavby  5 380 000,- 

VI. Rezerva    8 152 000,- 

 

Celková cena za objekt:   183 320 000,- Kč bez DPH 

 

Propočet na realizaci stavby je součástí příloh. 
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8.  Závěr 

 

Předmětem bakalářské práce byla studie využití nezastavěného území podél severní strany 

Provaznické v Ostravě- Jih. Pro její zpracování jsem nejdříve provedla průzkum dnešního 

stavu lokality a jeho urbánního okolí a vyhodnocení limitů pro využití řešeného území.  

 

V druhé části bakalářské práce jsem se snažila, s ohledem na limity v území, 

navrhnout bydlení, které bude sloužit potřebám všech generačních typů domácností, ať už 

se jedná o svobodné jedince, mladé páry, rodiny s dětmi nebo stárnoucí páry, jejichž děti 

s nimi již nebydlí. Velkou část práce jsem věnovala dispozičnímu řešení objektu, tedy 

řešení jednotlivých bytů, a části určené pro OV. Objekt, který jsem navrhla má 5.NP, 

v jeho 1. PP se nachází plocha, kterou vyplňují parkovací stání pro rezidenty a technické 

místnosti. 1. NP je určeno pro bydlení a pro OV, 2. - 4. NP je určené k bydlení a v 5. NP se 

nachází sklepní kóje rezidentů. V objektu jsem navrhla bytové jednotky různých 

velikostních kategorií. V návrhu se objevují byty o velikostech 1+kk, 2+kk, 2+1, 3+1 a 

4+1. Největší zastoupení mají byty 2+1, které momentálně patří k nejžádanější na trhu. 

V návrhu se objevuje řešení vícegeneračních bytů a řešení upravitelných bytů. Obsluha 

bytů a OV byla vyřešena návrhem obslužné komunikace s dopravním omezením obytná 

zóna, parkování pro návštěvníky OV jsou umístěny na této obslužné komunikaci, v tomto 

prostoru byly také navrženy místa pro odpadové hospodářství. Pěší a obslužná komunikace 

je řešena v souladu s vyhláškou 398/2006 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.  

 

Třetí částí bakalářské práce byl propočet nákladů na realizaci navrženého řešení. 

Propočet jsem stanovila na základě stanovení obestavěného prostoru objektu a pomocí 

jednotkových cen technickohospodářských ukazatelů. 
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Příloha č. 1 

 

FOTODOKUMENTACE 

 



 

 
Současný stav- západní pohled 

 

 
Současný stav- pohled z ulice Provaznická, jižní pohled 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ 



 

Výpočet parkovacích stání 

Dle ČSN 73 6110- Projektování místních komunikací 

 

 

N= Oo • ka + Po • ka • kp, 
 

kde: 

N   …  celkový počet stání pro posuzované území 

Oo  …  počet odstavných stání 

ka   …  součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území 

Po   …  počet parkovacích stání 

kp   …  součinitel redukce počtu stání pro posuzované území 

 

Výpočet parkovacích stání pro bytovou část 

 

N= Oo • ka 

 

Na každou bytovou jednotku o jedné obytné místnosti připadá 0,5 parkovacího stání 

Na b.j. do 100 m2 připadají 1 parkovací stání  

Na b.j nad 100 m2 připadají 2 parkovací stání 

 

Dle Magistrátu města Ostravy je pro rok 2011 stupeň automobilizace 2,65, pomocí 

interpolace se určí součinitel automobilizace ka= 0,952. 

 

 

 

N= (8*0,5 + 47*1 + 6*2)* 0,952= 59,976  

=> návrh 54 parkovacích stání + 6 bezbariérových stání 



 

Výpočet parkovacího stání pro komerční část 

 

Po • ka • kp 

 

V objektu se počítá s dvěma ordinacemi lékaře, na každou ordinaci připadají dvě parkovací 

stání, pro personál o třech lidech připadá jedno parkovací stání. Tedy celkem 6 

parkovacích stání.  

Na každých 50 m2 plochy určené pro obchod připadá jedno parkovací stání. Celkem tedy 3 

parkovací stání. 

 

Dle Magistrátu města Ostravy je pro rok 2011 stupeň automobilizace 2,65, pomocí 

interpolace se určí součinitel automobilizace ka= 0,952. 

 

Součinitel redukce dostupnosti stání kp, se odvíjí od dostupnosti a charakteru území. 

Území je charakterizováno velikostí obce nad 50 000 obyvatel a dostupnost území má 

dobrou kvalitu. 

 

N= (6+3)* 0,952* 0,6= 5,14 

 => návrh 8 parkovacích stání + 1 bezbariérové stání 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

PROPOČET NÁKLADŮ 



 

PROPOČET 

 

 

stav. 
obj.č 

NÁZEV MJ Počet MJ Kč/MJ CELKEM [Kč] 

I. POZEMEK 
stavební parcely m² 5287 850 4 494 000,- 

CELKEM ZA I. ČÁST 4 494 000,- 
  

II. STAVEBNÍ ČÁST 
SO 01 novostavba bytového domu s vestavěnou OV 
  Bytová část m³ 23749,71 4401 104 522 000,- 
  Komerční část m³ 1711,08 5827 9 970 000,- 
  Garáže m³ 7258,56 5715 41 483 000,- 
SO 02 Zpevněné plochy 

  
Komunikace určená 
vozidlům m² 381,68 2350 897 000,- 

  Komunikace pro pěší m² 337,74 784 265 000,- 
  Parkoviště m² 120,1 2350 282 000,- 
SO 03 Přípojka vodovodu bm 9,8 2757 27 000,- 
SO 04 Přípojka plynovodu bm 21,4 740 16 000,- 
SO 05 Přípojka kanalizace bm 6 4942 30 000,- 
SO 06 Přípojka nízkého napětí bm 1,5 862 1 000,- 
SO 07 Přípojka teplovodu bm 6,1 2343 14 000,- 

CELKEM ZA II. ČÁST 157 507 000,- 
  

III. DOPLŇKOVÉ NÁKLADY 
  Zahradní altánek ks 2 34 000 68 000,- 

  Parkové osvětlení ks 4 12000 48 000,- 
  Kontejnery na odpadky ks 6 6300 38 000,- 
  Přístřešek pro kontejnery ks 2 9800 20 000,- 
  výsadba stromů ks 8 520 4 000,- 
  výsadba keřů ks 40 35 2 000,- 
  zatravnění m² 1814,57 24 44 000,- 
  oplocení m 231,808 3485 808 000,- 

CELKEM ZA III. ČÁST 1 032 000,- 
  

IV. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 
  Projektové práce % 6,4 10 434 000,- 
  Průzkumné práce % 0,5 815 000,- 

CELKEM ZA IV. ČÁST 11 249 000,- 
  



 

V. NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY 
  Provozní vlivy % 0,8 1 304 000,- 
  Územní vlivy % 2,5 4 076 000,- 

CELKEM ZA V. ČÁST 5 380 000,- 
  

VI. REZERVA % 5 8 152 000,- 

CELKEM ZA VI. ČÁST 8 152 000,- 
  

CELKOVÁ CENA ZA OBJEKT 183 320 000,-Kč bez DPH 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

Vyjádření k žádosti o existenci sítí v zájmovém území 

 

RWE Distribuční služby, s.r.o. 

DALKIA Česká republika, a.s. 

OVAK, a.s. 

 ČEZ Distribuce, a.s. 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 



 
 



 
 



 
            



 

  



 
            



 
        



 
 



 

 

 

 

 

 



 
            



 
        



 
 


