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1.  Úvod 

 

1.1. P edm t diplomové práce 

 

P edm tem diplomové práce je návrh ešení administrativního centra na ul. Martinovské 

v Ostrav  – Martinov . Parcela, nacházející se ve zvoleném území je sou asn  zastavena 

objektem prodejny potravinového et zce Billa. Objekt není využíván za svým ú elem a již 

n kolik let je mimo provoz.  Jeho technický stav je kritický.  

 Sou ástí návrhu je demolice stávajícího objektu a navržení novostavby administrativního 

centra. Návrh vychází z rozboru ob anské vybavenosti v území a poptávce po službách 

administrativy.  

V pr b hu práce byly zpracovány t i odlišné varianty, z nichž byla zvolena jedna, která  se 

postupn  roz lenila.  

Výsledkem práce je návrh objemové studie administrativního centra, které je tvo eno 

t emi bloky p tipodlažních budov, komunika n  propojených v jeden komplex. 

Sousedící m stské ásti Poruba a Martinov jsou dopravn  dostupné bez komplikací, jak 

osobní automobilovou dopravou, tak m stskou hromadnou dopravou.  

Nedílnou sou ástí celé práce bylo vytvo it ešení parkovacích stání v bezprost ední 

blízkosti objektu. Napojení na hlavní dopravní komunikaci bylo zachováno a využito stejným 

zp sobem jako v dob  provozu prodejny Billa.  

Práce respektuje požadavky zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

ádu. Celková práce bude tvo ena textovou a grafickou ástí, orienta ním ekonomickým 

zhodnocením návrhu, ešením ve ejné zelen  a technické infrastruktury. 

 

1.2. Cíl diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je vytvo it ucelenou objemovou studii komplexu t í budov 

administrativního centra, které bude dopln no o funkci stravování. Vše bude v souladu 

s územním plánem m sta Ostravy a se zákonem 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním ádu. 
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Mým cílem je reagovat na poptávku kancelá ských prostor, nabídnout nové prostory pro 

rozvoj podnikání v území, nové pracovní p íležitosti a zvýšení atraktivity ešeného území. 

 

1.3. Podklady 

 

Podklady pro zpracování diplomové práce: 

• Územní plán m sta Ostravy 

• Katastrální mapa m sta Ostravy 

• prohlídka ešeného území, fotodokumentace, zhodnocení stavu objektu, 

zhodnocení stávajícího stavu území 

• mapové podklady z portálu mapy.cz 

• mapové podklady z portálu eského ú adu zem m i ského a katastrálního 

• mapové podklady z portálu gisova.ostrava.cz 
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2.  Teoretická východiska 

 

2.1. Pojmy 

 

Administrativní budova - stavební objekt obsahující nejmén  z 50% svého obestav ného 

prostoru provozy kancelá ského charakteru, ur ené pro innost správní, ídící, kontrolní, 

technickou, studijní apod. [1] 

 

Administrativní prostor – ucelená ást budovy nebo polyfunk ního komplexu budov 

obsahující nejmén  na 50% své užitkové plochy kancelá e (v jiných p edpisech je též 

ozna ován termínem zóna). [1] 

 

Kancelá  - stavebn  vymezený prostor, ur ený k umíst ní jednoho nebo více 

kancelá ských pracoviš . [1] 

 

Kancelá ské pracovišt  - prostor ur ený pro administrativní, koncep ní nebo 

manažerskou práci jednoho pracovníka a k umíst ní pracovní plochy a dalšího za ízení 

pot ebného pro tuto innost 

V kancelá ích bu kových (individuálních, sdružených a skupinových) tvo í každé 

kancelá ské pracovišt  souvislý, teoretickými rovinami vymezený prostor. 

V kancelá ích velkoprostorových, kombinovaných a flexibilních se k základnímu prostoru 

pracovišt  p ipo ítává podíl ze spole n  používaných prostor  téže kancelá e. [1] 

 

Pracovní plocha 

Plocha vymezená interiérovým vybavením, zpravidla deska pracovního stolu ur eného 

pro administrativní, koncep ní nebo manažerskou innost (práci) jednoho pracovníka a 

zpravidla k umíst ní PC (minimáln  klávesnice a monitoru). [1] 

 

Nadzemní podlaží – má úrove  podlahy nebo její p evažující ásti 

výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní p ilehlého, v etn  podlaží ustupujícího [2] 

 

Podzemní podlaží – má úrove  podlahy nebo její p evažující ásti níže než 800 mm pod 

nejvyšší úrovní p ilehlého upraveného [2] 
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Konstruk ní výška – svislá vzdálenost mezi následnými podlažími (m eno mezi 

horními povrchy po sob  následujících nosných stropních konstrukcí). [2] 

 

Sv tlá výška – svislá vzdálenost mezi horním povrchem podlahy a spodní úrovní stropu 

téhož podlaží [2] 

 

Osoba s omezenou schopností pohybu – osoba využívající vozíku, používající d tského 

ko árku, berle, hole, chodítka a jiné pom cky, dále t hotné ženy a osoby doprovázející d ti 

do t í let v ku [6] 

 

Osoby s omezenou schopností orientace, osoby se zrakovým postižením – osoby se 

zrakovým postižením, osoby s pot ebou vizuální kontroly, osoby bez vizuální kontroly, která 

k orientaci používá pouze bílou h l, vysíla ku povel , pop ípad  také vodícího psa, osoba 

nevidomá, osoba slabozraká [6] 

 

Osoby s omezenou schopností orientace, osoby se sluchovým postižením – osoby se 

sluchovým postižením, osoby bez sluchového vjemu, osoby neslyšící, osoby s áste ným 

sluchovým vjemem, které využívají induk ní poslech – osoby nedoslýchavé [6]  

 

Vodící linie – vodící linie je sou ást p irozeného prost edí nebo staveb sloužící 

k orientaci nevidomých a slabozrakých osob p i pohybu, do pr chozích prostor se neumis ují 

žádné p edm ty, vodící linie jsou p irozené vodící linie a um lé vodící linie, p ednostn  se 

využívají p irození vodící linie [6] 

 

Hlavní dopravní prostor – ást prostoru místní komunikace u komunikací funk ních 

skupin A, B a C s postranními obrubníky vymezená vn jším okrajem bezpe nostního 

odstupu, u komunikací bez postraních obrubník  vymezená ší kou mezi vodícím a/nebo 

záchytným bezpe nostním za ízením, u komunikací bez t chto za ízení vymezená ší kou 

koruny komunikace, zapo ítává se zde st ední d lící pás do ší e 20 m, p ípadn  také st ední 

zvýšený (i nezvýšený) tramvajový pás se všemi umíst nými za ízeními a pruhy autobusové 

a/nebo trolejbusové, cyklistické, parkovací a parkovací pásy. [4] 

 

 

 



  Diplomová práce 

5 
 

P idružený prostor - prostor místní komunikace mezi hlavním dopravním prostorem a 

vn jším okrajem prostoru místní komunikace, využíván statickou i dynamickou dopravou a 

p edevším chodci a cyklisty, jde o prostor nad p idruženými pruhy/pásy a/nebo chodníky 

v etn  zelen , pokud se nejedná o postranní pás, jehož ší ka je v tší než 8,00 m, pop . 3,00 m 

[4] 

 

Chodník – ást p idruženého dopravního prostoru ur ená p edevším chodc m. Chodník 

bývá odd len od hlavního dopravního prostoru vertikáln  a/nebo horizontáln . [4] 

 

Parkování – umíst ní vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po 

dobu nákupu, návšt vy, zam stnání, naložení nebo vyložení nákladu. [3] 

 

Parkovací stání – plocha ur ená pro parkování nebo odstavení vozidla. [3] 

 

Zastav né území – území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto 

zákona, nemá-li obec takto vymezené zastav né území, je zastav ným územím zastav ná ást 

obce vymezená k 1. zá í 1966 a vyzna ená v mapách evidence nemovitostí. [8] 

 

Nezastav né území – pozemky nezahrnuté do zastav ného území nebo do zastavitelné 

plochy. [8] 

 

Zastavitelná plocha – plocha vymezená k zastav ní v územním plánu nebo v zásadách 

územního rozvoje. [8] 

 

     initel denního osv tlení - Hodnota, která ur uje úrove  denního osv tlení v místnosti na 

základ  velikosti okenních otvor , plochy místnosti, velikosti, po tu a umíst ní stínících 

p ekážek a dalších vliv . Hodnota je m ena v síti kontrolních bod . [9]  

 

      Rovnom rnost denního osv tlení - Hodnota zajiš ující zrakovou pohodu, která je závislá 

na zp sobu osv tlení a hodnotách initele denního osv tlení. [9]  
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 Zraková pohoda  

„Subjektivní stav zrakového pohodlí vyvolaný sv telným prost edím. Zrakovou pohodou 

se rozumí p íjemný psychofyziologický stav, pot ebný pro ú innou práci i odpo inek, spl ující 

hygienické požadavky, který závisí p edevším na intenzit  a jakosti osv tlení, na 

architektonických vlastnostech prostoru (barvy, tvary, pom ry atd. v daném prostoru) a na 

stavu zraku.“ [9] 

 

2.2. Legislativní požadavky 

 

B hem zpracovávání návrhu je nutné dodržovat požadavky vyplývajících z právních 

p edpis  a p edpisy vyplývající z norem.  

V p ípad  této diplomové práce je nutno dodržovat zejména zákon 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním ádu.  

Dále pak vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhláška 

398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ující užívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace. 

Dále SN 73 5305 Administrativní budovy a prostory, SN 73 4108 Hygienická za ízení 

a šatny. 

 

2.2.1.  Obecné požadavky na stavby – bezpe nost staveb  

 

P i návrhu budov se nesmí opomenout, aby každá stavba spl ovala základní 

požadavky na bezpe nost. Požadavky jsou uvedeny ve vyhlášce . 268/2009 sb. o technických 

požadavcích na stavby. Jedná se zejména o požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 

požární bezpe nost, ochranu zdraví osob a zví at, zdravých životních podmínek a životního 

prost edí dále pak ochranu proti hluku, bezpe nost p i užívání, úsporu energie a tepelnou 

ochranu.  

Tyto požadavky musí stavba spl ovat po celou dobu životnosti za  p edpokladu 

provád ní b žné údržby. Spln ní podmínek je možné docílit vhodným návrhem a ešením 

konstrukce, vhodným dispozi ním uspo ádáním a návrhem vhodných materiál . Materiály 

musí být navrženy tak, aby spl ovaly požadované normové hodnoty, neuvol ovaly do okolí 

nebezpe né látky. Zvolením vhodné konstrukce, dispozice, materiál , vhodného umíst ní a 

spln ním p íslušných norem zabezpe íme, aby navrhovaný objekt neohrožoval okolí a zdraví 
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únikem nebezpe ných látek, únikem nebezpe ných ástic do ovzduší, uvol ováním emisí, 

zne iš ováním ovzduší povrchových, podzemních vod a p dy, nedostate ným 

zneškod ováním odpadních vod, nevhodným nakládáním s odpady, nadm rnou vlhkostí 

uvnit  staveb nebo konstrukcí, špatnými tepeln  a zvukov  izola ními vlastnostmi nebo 

nevhodnými sv teln  technickými vlastnostmi. [7] 

 

2.2.2.  Orientace budov  

 

P i orientaci oken kancelá í  sm rem na oslun né strany se musí navrhnout 

vhodné technické opat ení,  aby nedocházelo k  vlivu tepelné zát že od 

slune ního zá ení a k p ímému dopadu slune ního zá ení na pracovní plochu 

(osln ní). Stejné opat ení je nutné navrhnout p i použití prosklených st ech 

kancelá í  nebo navazujících atri í  a pasáží.  [1] 

 

P i návrh byly použity protislune ní clony formou širokolamelových ocelových žaluzií na 

všech prosklených plochách, které zabrání osln ní. 

 

2.2.3.  Vzájemné odstupy od budov 

 

 Vzájemné odstupy budov mezi sebou musí spl ovat p evážn  požadavky urbanistické, 

architektonické, životního prost edí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a 

podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, akustické ochrany, bezpe nosti, civilní 

ochrany a požadavky na denní, pop ípad  sdružené osv tlení.  

Odstupy musí dále umožnit údržbu budov a užívání prostoru mezi budovami pro 

technická i jiná za ízení a innosti, které souvisejí s funk ním využitím území (nap íklad 

dopravní obsluha, sít  technického vybavení). [1] 

 

2.2.4.  Prostorové, funk ní a stavebn  technické požadavky 

 

Hlavním znakem prostor pro administrativu je jejich prostorová a asová variabilita, 

z toho d vodu jsou definovány pouze základní prostorové, funk ní a technické požadavky. 

P i navrhování administrativních budov a prostor , za ízení v nich a vybavení interiéru se 

požaduje použití materiál , které prokazují, že neovliv ují nep ízniv  vnit ní prost edí 

únikem škodlivin.  
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ásti budov pro užívání ve ejností musí spl ovat podmínky pro p ístup a užívání 

návšt vníky s omezenou schopností pohybu a orientace. [1] 

 

2.2.5.  Kancelá e  

 

Typy kancelá í  

 

Podmínkou pro rozd lní kancelá í je zp sob prostorového uspo ádání a po et 

kancelá ských pracoviš  v prostoru kancelá e. 

 

Rozd lení: 

 

Bu ková kancelá    

- Individuální   - obsahuje jedno kancelá ské pracovišt  

- Sdružená  - obsahuje 2 kancelá ské pracovišt  

- Spole ná  - obsahuje 3 až 10 kancelá ských pracoviš  

-  

Velkoprostorová kancelá  (open space) 

- Obsahuje 11 a více kancelá ských pracoviš , možná je kombinace bu kových 

kancelá í a velkoprostorové kancelá e, velkoprostorová kancelá  v tšinou zahrnuje 

komunika ní chodby, jednací prostory a odpo inkové prostory, prostory pro 

ob erstvení, pracovišt  recep ní a pracovišt  technické podpory. 

-  

Flexibilní kancelá  

- Není zde stálý po et kancelá ských pracoviš . Vybavení interiéru také není stálé, také 

pracovní plochy jsou mobilní, osobní pracovní pom cky jsou uloženy v mobilních 

kontejnerech, jejichž umíst ní je v prostoru flexibilní kancelá e. V jednom prostrou 

jsou obsaženy kancelá ské pracovišt , komunika ní koridory, jednací prostory, 

prostory pro odpo inek a ob erstvení.[1] 

 

Plošné požadavky na kancelá ské pracovišt  

Minimální požadavky na plochu a doporu ené požadavky na kancelá ské pracovišt  

jsou uvedeny v tabulce 1. Vhodnost je vždy závislá na jednotlivých typech uspo ádání 

interiéru. [1] 
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Tab. 1 – Plochy kancelá ských pracoviš  [1] 

 

Prostorové požadavky na kancelá ské pracovišt  

Minimální sv tlá výška místnosti kancelá ského pracovišt  je 2,7m, doporu uje se 

však 3,3m. Snížení podhledu v kancelá ském prostoru je p ípustné na 2,5m pouze 

v komunika ních koridorech a bu kových kancelá í a v ástech navazujících na chodbový 

trakt, zpravidla vždy mimo pracovní plochu. 

Minimální sv tlá výška kancelá í s vazbou na hotelové ubytování (hoteling) a na obytné 

prostory (domácí pracovny) je 2,6m pouze v p ípad , nep esáhne-li kancelá ská plocha 50m2 a 

je garantována dostate ná vým na vzduchu a osv tlení. [1] 

 

2.2.6.  Požadavky na vnit ní prost edí  

 

Vnit ní prost edí musí spl ovat požadavky na odpovídající tepelnou pohodu, v trání a 

osv tlení administrativních budov a zárove  ochranu proti hluku a vibracím.  

 

2.2.7.  Osv tlení a proslun ní  

 

Osv tlení je nedílnou sou ástí b žného života každého z nás. Je nezbytné dbát na vhodné 

osv tlení jednotlivých místností. Toto lze zajistit t emi zp soby: denním osv tlením, um lým 

osv tlením nebo sdruženým osv tlením.  

Denní osv tlení není pro lov ka nahraditelné, je tedy pot eba jej využívat co nejvíce. 

Zpravidla se zabezpe uje okenními otvory, mén  rozší eny jsou je pak vedení denního sv tla 

sv tlovody. Tento zp sob osv tlení se používá v místnostech nebo v prostorách, kde není 

možné dostate n  osv tlit prostor klasickým zp sobem. Protože nelze zajistit denní osv tlení i 

v no ních hodinách, je nutné jej nahradit um lým osv tlením. Kombinace denního a um lého 
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osv tlení se nazývá sdružené osv tlení. Požadavky na osv tlení jsou upraveny normou SN 

73 0580. [9] 

 

2.2.8.  Požadavky na stavební konstrukce 

 

St ny a p í ky  

 

Vnit ní i vn jší svislé konstrukce, které odd lují prostory s r zný režim vytáp ní a 

konstrukce, které jsou p ilehlé k terénu, musí spl ovat tepeln  technické vlastnosti p i 

prostupu tepla, vodní páry a vzduchu, které stanovuje p íslušná norma. Podle umíst ní st n je 

pot eba vzít v úvahu, zda je konstrukce vyhovující z hlediska zvukové izolace a jestli spl uje 

požadavky na vzduchovou nepr zvu nost. Tyto požadavky jsou dány normovými hodnotami. 

[2;7] 

 

Stropy  

 

Vodorovné stropní konstrukce v etn  podlah a povrch  musí stejn  jako svislé 

konstrukce spl ovat požadavky na tepeln  technické vlastnosti p i prostupu tepla, vodní páry 

a vzduchu. Dále musí spl ovat požadavky z hlediska akustiky. Tyto požadavky jsou dány 

normovými hodnotami.[3;7] 

 

Výpln  otvor   

 

Výpln  otvor  musí dosahovat takové tuhosti, aby b hem b žného provozu nedošlo k 

porušení deformací nebo zborcení. Musí odolávat stálému i nahodilému zatížení. Dále musí 

spl ovat tepeln  technické i akustické požadavky vyplývající z druhu provozu. [7] 

 

St echy  

 

Zast ešení musí spl ovat základní funkcí a to zamezit vniku srážkové vody a 

atmosférické vlhkosti do konstrukcí. Musí splnit požadavek odvád ní srážkové vody, sn hu a 

ledu takovým zp sobem, aby nebylo ohroženo bezprost ední okolí stavby. Dále musí spl ovat 

tepeln  technické vlastnosti p i prostupu tepla, vodní páry a vzduchu konstrukcemi a musí 

odolávat ú ink m zatížení. [7] 
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Zábradlí  

 

Výšku zábradlí a rozm ry výpln  zábradlí ur ují normové hodnoty v závislosti na 

zp sobu umíst ní a druhu zábradlí, podle možnosti p ístupu ve ejnosti a podle hloubky. Tyto 

hodnoty udává SN 74 3305. Zábradlí pro poch zí plochy kde se vyskytuje pohyb d tí musí 

splnit výšku 1000 mm, pokud je hloubka prostoru pod vyvýšenou plochou v tší než 3 m. 

Mezery ve výplni a mezery mezi spodní ástí zábradlí a stupnicí musí být maximáln  80 mm. 

[7,11] 

 

2.2.9.  Požadavky na bezbariérové užívání staveb 

 

Požadavky na bezbariérové užívání staveb udává vyhláška .389/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání staveb. 

 

Vstupy 

 

Alespo  jeden z p ístup  do objektu musí být ešen p ímo z úrovn  okolní 

komunikace pro p ší. Pokud tomu ale brání technické d vody, m že být prostor zp ístupn n 

rampou, pop ípad  zvedací plošinou. 

Manipula ní prostor pro vozí ek p ed a za vstupem se odvíjí od sm ru otevírání 

dve ního k ídla. Vstupní dve e mohou být dvouk ídlové o celkové ší ce min. 1250 mm. Jedno 

z k ídel pak musí mít alespo  900 mm.  

P ed vstupem ve sm ru otevírání musí být manipula ní prostor pro vozí ek o 

minimální ší ce 1500 mm a délce 2000 mm. Za vstupem potom musí být prostor minimáln  

1500 mm na 1500 mm. 

 Dve e mohou být zaskleny až od výšky 400 mm. V opa ném p ípad  musí být 

chrán ny proti mechanickému poškození vozíkem.  

Na otvíravých dve ních k ídlech musí být umíst na ve výšce 800 mm až 900 mm 

vodorovná madla p es celou ší ku k ídla. Madlo se umístí na stranu opa nou, než jsou záv sy. 

Madla nemusí být instalována na dve ích, která jsou automaticky ovládána. 

 Dve e, u kterých jejich zasklení sahá níže než 800 mm nad podlahu, musí být ve 

výšce 800 mm až 1000 mm a 1400 mm až 1600 mm opat ena kontrastním pruhem ší ky 50 

mm nebo pásem zna ek o pr m ru 50 mm a rozte í 150 mm. [6] 
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Rampy a šikmé plochy 

 

Bezbariérové rampy mohou mít maximální podélný sklon 1:16 a p í ný sklon v 

pom ru 1:100. Minimální ší ka t chto ramp je stanovena na 1500 mm.  

U zm n dokon ených staveb m že být sklon bezbariérové rampy až v pom ru 1:8. To 

za p edpokladu, že rampa nebude mít v tší délku než 3000 mm.  

 Rampa musí být opat ena madlem ve výšce 900 mm s p esahem 150 mm. Toto madlo 

musí být umíst no po obou stranách rampy. Povrch rampy musí být rovný, pevný a sou initel 

smykového t ení musí být alespo  0,5+tg. [6,11] 

 

Záchody 

 

Záchody se navrhují zvláš  pro ženy a zvláš  pro muže. Spole né záchody smí být 

v za ízeních pro d ti ve v ku do 6let. Ve ve ejných objektech musí být navrženy záchody 

zvláš  pro zam stnance a zvláš  pro ve ejnost.  

U pracoviš  o celkovém po tu do 5 zam stnanc  lze z ídit jeden spole ný záchod, 

nesmí se však jednat o potraviná ský provoz.  

Ve stavbách ob anského vybavení, ve kterých je záchod vyhrazen pro užívání 

ve ejností musí být z ízena minimáln  jedna kabina pro ženy a minimáln  jedna kabina pro 

muže ešena v souladu s požadavky na bezbariérové užívání. Pokud jsou v objektu maximáln  

dv  záchodové kabiny, je možné umístit pouze jednu bezbariérovou kabinu pro ob  pohlaví. 

Kabina musí být p ístupná p ímo z komunika ních prostor objektu. 

Záchody se z izují v každém podlaží s více než 5 zam stnanci. Vzdálenost od 

pracovišt  nesmí p esáhnout 120m, p i ztíženém p ístupu nesmí p esáhnout 75m.  

 

a) Záchodové kabiny pro b žné uživatele 

 

Nejmenší p dorysné rozm ry záchodové kabiny jsou odvozeny z ú elu užívání. Délka 

kabinky vychází zejména z velikosti záchodové mísy, zp sobu otevírání dve í, ší ky dve ního 

k ídla. 

 Minimální ší ka záchodové kabinky je 900mm pro uživatele bez svrchního od vu, 

sv tlá ší ka dve í je 700mm. Pro uživatele se svrchním od vem nebo se zavazadly je 

minimální ší ka záchodové kabiny 1100mm a sv tlá ší ka dve í 800mm. 
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Obr. 1 – Nejmenší p dorysné rozm ry záchodové kabiny [5] 

 

b) Bezbariérová záchodová kabina 

 

Záchodová kabina pro imobilní musí mít minimální ší ku 1800 mm a hloubku 2150 

mm. Pokud se jedná o zm nu dokon ených staveb, mohou být rozm ry sníženy až na 1600 

mm x 1600 mm. Vstup do kabiny musí být minimáln  800 mm široký.  

Dve e se musí otevírat sm rem ven a musí být opat eny madlem, které bude na vnit ní 

stran  ve výšce 800 mm až 900 mm. Zámek na dve ích se musí dát odjistit i zvenku.  

V kabin  musí být záchodová mísa umíst ná tak, aby umožnila bo ní, elní nebo 

diagonální nástup. Vedle mísy musí být umíst na madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a 

výšce 800 mm. Umyvadlo musí být ve výšce 800 mm a musí umožnit podjezd vozí ku. 

[5;7;11] 

 

 

Obr. 2 – bezbariérová záchodová kabina [5] 
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2.3. Typologické požadavky 

 

D lní administrativních budov: 

c) dle ú elu 

d) dle druhu provozu 

 

Administrativní budovy dle ú elu 

e) Budovy ve ejné správy 

f) Soudy a bezpe nostní a v ze ská za ízení tvo ící jeden celek 

g) Pošty a telekomunikace 

h) Administrativní budovy pro pr mysl 

i) Administrativní budovy pro v decko-technické instituce 

j) Budovy zahrani ního zastoupení 

 

Administrativní budovy dle druhu provozu – t i kategorie 

 

I.kategorie – administrativní budovy s provozem univerzálním 

Budovy ur ené pro umíst ní provoz  administrativn  správních i technických bez 

p edem stanovitelné p evahy n kterého z nich. 

P edpokládaný externí provoz pr m rný, tj. 0,5-1 návšt vník na jednoho pracovníka za den. 

 

II.kategorie – budovy s provozem administrativn  správním 

Budovy s p evahou provoz  administrativn  správního charakteru s áste n  

nem nnými provozními požadavky (budovy m stských ú ad  a soud ). Vyžadují pr m rnou 

variabilitu vnit ních prostor. P edpokládaný externí provoz, tj. více než 1 návšt vník na 

pracovníka za den. 

 

III.kategorie – administrativní budovy s provozem technickým 

Budovy, v nichž mají být podle p edem stanoveného základního ú elu umíst ny 

v p evažující mí e provozy technické se studijním, v deckým, konstruk ním, kresli ským a 

podobným charakterem inností. Mohou mít nejnižší variabilitu. P edpokládaný externí 

provoz malý, tj. mén  než 0,5 návšt vníka na 1 pracovníka za den. [12] 
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Obr. 3 – Univerzální schéma administrativní budovy [12] 

 

2.4. Urbanistické požadavky 

 

Administrativní budovy sloužící pro ve ejné ú ely jsou p evážn  umíst ny ve st edu 

zájmového okruhu, poblíž hlavních komunikací, snadno p ístupné ze vzdálenosti ve ejných 

dopravních prost edk . 

P evážná ást pracoven, zejména u budov III.karegorie by m la být orientována na 

sv tové strany SZ, S nebo SV. P i orientaci pracoven sm rem na Z, JZ, J nebo JV je nutno 

navrhnout vhodné technické opat ení k vylou ení vlivu tepelné zát že slune ního zá ení. 

Plocha pozemku musí umožnit dokonalý provoz budovy a s tím se pojící pot ebné 

plochy pro komunikace. Také je nutné z ídit a zajistit pot ebný po et parkovacích ploch pro 

pracovníky a návšt vníky. 

 

Docházkové vzdálenosti pro uživatele: 

a) krátkodobé parkování  do 100m 

b) dlouhodobé parkování do 200m 
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Prostory administrativních budov 

1) hlavní    

- samostatné pracovny 

- sdružené pracovny 

- spole né pracovny 

- sálové pracovny 

- velkoprostorové rasovny 

 

2) vedlejší 

- vstupní prostory 

- shromaž ovací prostory 

- hygienická za ízení 

- šatny 

- sociální a provozní za ízení 

- hospodá ská za ízení 

 

3) komunikace 

- chodby, schodišt , výtahy 

 

P íklady ešení samostatných pracoven  

 

Obr. 4 – Pracovišt  samostatného ídícího pracovníka [12] 
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Obr. 5 – P íklad p dorysného uspo ádání pracovišt  vedoucího [12] 

 

 

Obr. 6 – P íklady pracovišt  samostatného pracovníka[12] 
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Obr. 7 – P íklady sestav kancelá ského nábytku jednoho pracovního místa s jednacím 

stolem[12] 

 

P íklady ešení sdružených pracoviš  

 

Obr. 8 – P íklady sestav sdružených administrativních pracoviš  pro 2 a 3 pracovníky [12] 

 

 

Obr. 9 – P íklady sestav kancelá ského nábytku sdružených pracovních a jednacích míst [12] 
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3.  Informace o území 

 

3.1. Územní plán  

 

Grafická ást byla zpracována s využitím geografického informa ního systému (GIS), 

v zásad  byl respektován datový model firmy T-Mapy poskytnutý pro zpracování Krajským 

ú adem Moravskoslezského kraje. [13] 

 

Po izovatel:  Magistrát m sta Ostravy 

Odbor Útvar hlavního architekta 

Prokešovo nám. .8, 729 30 Ostrava 

Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí odboru 

 

 

Zpracovatel:  Magistrát m sta Ostravy 

Odbor Útvar hlavního architekta 

Prokešovo nám. .8, 729 30 Ostrava 

Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí odboru 

 

Územní plán byl schválen usnesením Zastupitelstva m sta Ostravy . 778/M ze dne 

5.10.1994, ešené území je v zón  „lehký pr mysl, sklady, drobná výroba“ 

 

 

Obr. 10 – vý ez z územního plánu m sta Ostravy, vyzna ení ešeného území [13] 

 



  Diplomová práce 

20 
 

3.2. Informace o parcele 

 

Parcela íslo:   2396/8 

Vým ra:   11307m2 

Obec:    Ostrava 

Katastrální území:  Martinov ve Slezsku 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: PCM REAL a.s., 28. íjna 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 

Omezení vlastnického práva: Vecné b emeno  

Stavba na parcele: 

Typ stavby: Budova bez ísla popisného 

 

Zp sob využití Objekt ob anské vybavenosti  

Vlastnické právo: PCM REAL a.s., 28. íjna 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 

 

Parcela . 2396/8 

 

 

Obr. 11 – Vý ez z katastrální mapy [15] 
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3.3. Majetkové vztahy 

 

Vlastnické právo k parcele íslo 2396/8 v katastrálním území Martinov ve Slezsku a 

objektu umíst ném na ní Prodejna Billa, je majetkem spole nosti PCM REAL a.s., 28. íjna 

3138/41, Moravská Ostrava, 70200. Návrh uvažuje demolici chátrajícího objektu 

potraviná ského et zce Billa, který není v provozu n kolik let a využití parcely pro vystavení 

administrativního centra.  

 

Sousední parcely: 

Katastrální území íslo parcely Jméno/název Adresa 

Poruba - sever 2396/3 EZ Distribuce, a. s 

Teplická 874/8, 

D ín IV-Podmokly, 

40502 D ín 

Poruba - sever 4426/1 

Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, 

p ísp vková organizace 

Úprkova 795/1, 

P ívoz, 70223 

Ostrava 

Poruba - sever 4426/9 M stský obvod Poruba 

Klimkovická 55/28, 

Poruba, 70856 

Ostrava 

Poruba - sever 4426/10 M stský obvod Poruba 

Klimkovická 55/28, 

Poruba, 70856 

Ostrava 

Martinov ve Slezsku 2396/1 VD Trade spol. s r.o. 

Martinovská 3247, 

Martinov, 72300 

Ostrava 

Martinov ve Slezsku 2396/9 MARKÝZA CZ, s.r.o. 

Martinovská 3247, 

Martinov, 72300 

Ostrava 

Martinov ve Slezsku 2396/11 PCM REAL a.s. 

28. íjna 3138/41, 

Moravská Ostrava, 

70200 Ostrava 

Martinov ve Slezsku 2396/15 

Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, 

p ísp vková organizace 

Úprkova 795/1, 

P ívoz, 70223 

Ostrava 

Martinov ve Slezsku 2396/17 Správa silnic Úprkova 795/1, 
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Moravskoslezského kraje, 

p ísp vková organizace 

P ívoz, 70223 

Ostrava 

Martinov ve Slezsku 2396/18 

Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, 

p ísp vková organizace 

Úprkova 795/1, 

P ívoz, 70223 

Ostrava 

Martinov ve Slezsku 2396/19 PCM REAL a.s. 

28. íjna 3138/41, 

Moravská Ostrava, 

70200 Ostrava 

Martinov ve Slezsku 2396/20 Axiom line spol. s r.o. 

K Turkovu 3249/2, 

Martinov, 72300 

Ostrava 

Martinov ve Slezsku 2396/21 Axiom line spol. s r.o. 

K Turkovu 3249/2, 

Martinov, 72300 

Ostrava 

Martinov ve Slezsku 2396/23 Axiom line spol. s r.o. 

K Turkovu 3249/2, 

Martinov, 72300 

Ostrava 

Martinov ve Slezsku 2396/24 Start - spol. s r.o. 
D lnická 1342/1, 

73535 Horní Suchá 

Martinov ve Slezsku 2396/34 MARKÝZA CZ, s.r.o. 

Martinovská 3247, 

Martinov, 72300 

Ostrava 

Martinov ve Slezsku 2397/1 M stský obvod Martinov 

Martinovská 3154/23, 

Martinov, 72300 

Ostrava 

Martinov ve Slezsku 2412/1 EZ Distribuce, a. s. 

Teplická 874/8, 

D ín IV-Podmokly, 

40502 D ín 

 

Tab. 2 – Sousední parcely [15] 

 

 

 

 

 

 



  Diplomová práce 

23 
 

3.4. Širší vztahy 

Parcela se nachází na rozhraní m stské ásti Poruba – Sever a Martinov, v katastru je 

uvedena pod katastrálním územím Martinov ve Slezsku.  

V blízkosti ešeného území se nenachází za ízení podobného využití, je tedy vhodné 

pozemek zastav t za ú elem stavby administrativního centra. 

 

 

Obr.12 – Situace širších vztah  
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Obr.13 – umíst ní stavby na hranici území Poruba – Sever a Martinov ve Slezsku [13] 

 

Dopravní napojení pozemku 

 

Pozemek je dopravn  p ístupný z ul. Martinovské. Na tuto ulici bude napojen p íjezd k 

navrhovanému objektu administrativního centra, který naváže na stávající napojení. 

 Výjezd z pozemku bude zp ístupn n p es ul. K Turkovu v severní ásti pozemku, tato  

ulice  na niž bude napojen výjezd, ústí na ul. Martinovká.  

Ulice Martinovská je ešena jako obousm rná ulice, v každém sm ru jsou dva jízdní 

pruhy, st edem komunikace je veden tramvajový pás. 



  Diplomová práce 

25 
 

 

Obr. 14 – vyobrazení dopravní situace a p íjezd p es stávající napojení na pozemek, který 

bude zachován [14] 

 

Docházkové vzdálenosti a napojení na MHD 

 

Dopravní dostupnost zajiš uje n kolik zastávek m stské hromadné dopravy. 

V blízkosti pozemku se nachází autobusová zastávka Dílny DPO vzdálená cca 250m, 

tramvajová zastávka Dílny DPO vzdálená cca 250m a tramvajová zastávka Bed icha 

Nikodéma vzdálená cca 350m. 

 

Obr. 15 – vyobrazení docházkových vzdáleností a situace zastávek MHD [14] 
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3.5. Popis ešeného objektu 

 

 Stavba je sestavena ze t í budov (blok A, blok B, blok C), které mají identický princip. 

Mají p dorysné uspo ádání ve tvaru písmene H, kdy jsou v podélných k ídlech kancelá ské 

prostory a v p í ném spojovacím traktu jsou komunikace a pot ebné zázemí. V p ízemí jsou 

vloženy do p dorysu vstupní haly a stravovací provozy.  

Bloky jsou navzájem propojeny a spole n  tvo í jeden komplex administrativního 

centra. Administrativní centrum se nachází ve st edové ásti pozemku a po obvodu se nachází 

nov  navržená kominice sloužící pro p íjezd, výjezd a zásobování. 

 

3.6. Problémy a limity 

 

V okolí školy a areálu se nenachází žádné omezení nebo limity, které by p ímo zasahovaly 

do prostoru objektu, který je p edm tem ešení. 

Nachází se zde však omezení, která zasahující na pozemek. Jedná se o vedení 

nízkotlakého a st edotlakého plynovodu, sd lovacích sítí, podzemního silového vedení 

nízkého nap tí a vodovodu.  

 

4.  Pr vodní zpráva 

 

4.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

4.1.1.  Poloha v obci  

Stavební pozemek se nachází uvnit  obce, v území, které je vy len no jako „zóna 

lehkého pr myslu. Prostor stavby je v sou asnosti z ásti zastav n budovou prodejny 

potraviná ského et zce BILLA, která bude p ed zahájením stavby odstran na. 

 

4.1.2.  Územní plán  

Územní plán byl schválen usnesením Zastupitelstva m sta Ostravy . 778/M ze dne 

5.10.1994, ešené území je v zón  „lehký pr mysl, sklady, drobná výroba“ 
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Funk ní využití: 

Vhodné: 

- Podniky lehkého strojírenství, elektrotechnické podniky, stavební podniky, 

potraviná ské závody, technické služby, údržba stavebních fond , inženýrských sítí, 

ve ejných ploch a zelen , opravárenské a servisní provozy. 

- istírny odpadních vod. 

- Usazovací nádrže. 

- Hasi ské stanice. 

- Výrobní služby, servisy, opravny, p j ovny. 

- Zakázková, malosériová, rukod lná, emeslná, um lecká výroba. 

- Nájemné dílny a ateliery, objekty pro svobodná povolání, kutilství, záliby. 

- Skladové obvody a okrsky. 

- Supermarkety, prodejní sklady, prodejny a vzorkovny spec. pr m. a objemného zboží, 

stavebnin. 

- P íslušné komunikace, manipula ní plochy, vle ky, parkovišt , odstavné plochy pro 

nákladní automobily. 

- Zele  parková, ochranná.[13] 

 

P ípustné: 

- Vybavenost sloužící širšímu území: administrativa, obchod, služby, stravování, 

ubytování, spole enská, výstavní, zábavní za ízení. 

- Hromadné garáže, areály boxových garáží. 

- Nezbytná technická vybavenost. 

- Benzinové stanice. [13] 

 

Vyjime n  p ípustné: 

- Byty pohotovostní, majitel  a správc , rodinné domky. 

- Sportovní, sociální a zdravotnická za ízení. 

- Malé spalovny odpad . [13] 
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4.1.3.  Soulad s územn  plánovací dokumentací 

 

Navržená stavba je v souladu s územn  plánovací dokumentací 

 

4.1.4.  Možnost napojení stavby na ve ejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Stavba je navržena na pozemku p ilehlém k ul. Martinovská, která je hlavní 

komunikací sídelního útvaru Ostrava Poruba a Ostrava Martinov. Dopravní napojení je 

stávajícím odbo ením z této ulice a odbo ením z obslužné komunikace K Turkovu.  

Zastávka m stské hromadné dopravy (tramvaj, autobus – zastávky Bed icha 

Nikodéma a Dílny DP Ostrava) se nachází na ul. Martinovská, ve vzdálenosti cca 250 m od 

hlavního vstupního prostoru do navrhované budovy. 

Technická infrastruktura je dostupná v požadovaném rozsahu v p ilehlém okolí 

stavby, napojení nevyžaduje budování nových zdroj . 

 

4.1.5.  Geologická, geomorfologická a hydrogeologická 

charakteristika 

 

Geologický pr zkum nebyl provád n, pro technické vyhodnocení návrhu byl použit 

inženýrskogeologický pr zkum zpracovaný v r. 1998 spole ností GHE a.s. pro návrh 

budovy obchodního st ediska BILLA, která se v sou asnosti nachází na staveništi navrhované 

stavby. Základové pom ry jsou ve smyslu SN 73 1001 hodnoceny jako složité, objekt jako 

náro ný.  

 

4.1.6.  Poloha v i záplavovému území 

 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území 
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4.1.7.  Dot ené pozemky 

 

Tab.3 – výpis dot ených pozemk  [15] 

 

4.1.8.  P ístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

 

P ístup na stavební pozemek bude zajišt n z kominukace na ul. Martinovská a K Turkovu 

 

4.1.9.  Zajišt ní vody a energií  po dobu výstavby 

 

Staveništní p ípojky 

 

4.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

4.2.1.  Ú el užívání stavby  

 

hlavní ú el:    administrativní budova 

dopl kový provoz:  služby, restaurace 

 

V dalším stupni projektové dokumentace bude investorem up esn no možné dopln ní 

vstupních prostor o plochy na místo kancelá í. Tato skute nost bude zohledn na podle 

normových požadavk  v technickém ešení. 
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4.2.2.  Trvalá nebo do asná stavba  

 

Jedná se o trvalou stavbu 

 

4.2.3.  Novostavba nebo zm na dokon ené stavby  

 

Jedná se o novostavba. 

 

4.2.4.  Etapizace výstavby  

 

P edpokládá se realizace stavby bez len ní na etapy, pokud to bude nutné, umož uje 

technické a provozní ešení rozd lit stavbu na etapy podle blok  A, B, C. V p ípad  

d lení stavby bude první etapou ást A, nebo A+B, a v záv ru ást C. 

 

4.3. Orienta ní údaje stavby  

 

Plochy: 

Kancelá e (2.NP – 5.NP):    8755 m2 

Plochy restaurace a kavárna( 2.NP):   405 m2 

Celkem podlahová plocha:    17 125m2 

  

Po et osob: 

Celkem na kancelá ské plochy:    1070 osob 

Ukazatel obsazenosti 10 m2 / osobu 

 

Jiné: 

Parkování:      135 stání 

Parkování imobilní:     19 stání 

Kavárna (blok A):     50 míst 

Jídelna (blok B):      60 míst 

V objektu nejsou navrženy výrobní technologie. 
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5.  Souhrnná technická zpráva  

 

5.1. Popis stavby  

 

5.1.1.  Výb r a zhodnocení staveništ   

Dobrá dopravní dostupnost, inženýrské sít  v blízkosti stavebního pozemku, vhodná 

lokalita pro stavbu administrativní budovy. 

Stavba je situována na pozemku investora p ístupném ze u.Martinovská, která 

je hlavní komunikací sídelního útvaru Ostrava – Martinov, s budoucím napojením na 

m stský p ivad  „severní spojka“ (D47, ul. Mariánskohorská).  

Na ásti pozemku je v sou asnosti nevyužívaná budovy bývalé prodejny 

potraviná ského et zce BILLA, která není v návrhu zohledn na, protože se p edpokládá její 

odstran ní. Nejsou známa technická ani jiná omezení pro uvažovanou stavbu, v míst  jsou 

dostupné inženýrské sít . Stavba vytvá í samostatný areál odd lený od sousedních ploch 

zelení nebo oplocením. 

 

5.1.2.  Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného ešení  

 

Koncepce  

Pozemek je umíst n na okraji sídlišt , které má charakter rozvoln né ádkové 

zástavby, která postrádá p irozená prostorov  vymezená jádra. Návrhu je zamýšlen tak, aby 

vytvo il vlastní uzav ené centrum.  

Stavba je uspo ádána jako komplex t í blok  kolem vnit ního prostoru. Vzájemné 

propojení je na úrovni p ízemí, kde jsou parkovací a nástupní plochy, a na úrovni 2.NP, kde je 

terasa s vlastními vstupy do jednotlivých budov. Základní výška jednotlivých blok  je pouze 

5 nadzemních podlaží. 

 

Dispozice 

Stavba je složena ze t í budov, které mají stejný princip. P dorysné 

Uspo ádání je ve tvaru písmene H, kdy jsou v podélných k ídlech kancelá ské prostory, 

a v p í ném spojovacím traktu jsou komunikace a pot ebné zázemí. 

V p ízemí jsou umíst ny vstupní haly a gastronomické 

provozy. Ve st ešním pat e je navíc umíst n univerzální prostor se st ešní terasou. 
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5.1.3.  Zásady technického ešení  

 

Stavba (p edpokládané len ní): 

 

- Administrativní bloky A, B, C 

- P ípojka vodovodu 

- P ípojka horkovodu 

- Areálová kanalizace + odlu ova e tuk  – kanalizace splašková a deš ová 

- Zpevn né plochy a komunikace 

- Sadové úpravy 

- Transforma ní stanice 

- Kabelová p ípojka NN  

 

Dispozi ní ešení 

 

Výškové uspo ádání budovy: 

 

1.NP parkování, technická za ízení 

2.NP vstupy, spole né prostory, kancelá ské prostory, sociální zázemí a prostory stravování 

2.NP – 5.NP kancelá ské prostory a sociální zázemí 

6.NP st echa 

 

P dorysné uspo ádání budovy: 

 

Návrh  objektu  je sestaven ze t í blok  ve tvaru p dorysu písmene „H“, které 

jsou ve 2.NP vzájemn  propojeny p es terasu. 

 Hlavní p ístup a vstup pro p ší je z ul. Martinovské do 1.NP, kde je umíst no parkovišt , a do 

2.NP, kde jsou umíst ny vstupy do jednotlivých administrativních budov, a p ístup do 

stravovacích za ízení.  

Parkovací plochy v 1.NP, jsou propojené schodišti a výtahy s nástupními plochami v 1.NP, a 

s administrativními plochami ve 2.NP –5.NP. 
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Stavení ešení 

 

a) Základy 

 

Základy jsou tvo eny základovými dvoustup ovými patkami, tvercového p dorysu 

z železobetonu. 

 

Obr.16 – návrh základových patek 

 

 

b)  Nosné konstrukce 

 

Nosná konstrukce objektu je uvažována jako železobetonový skelet se ztužujícími jádry, 

provedený monoliticky, alternativn  z prefabrikovaných prvk . 

Objekt nemá suterénní podlaží. 

 len ní objektu na 3 celky odpovídají objektové dilatace ve spole ném 1.NP a 2.NP, 

vyšší podlaží jsou samostatná. V otev eném 1. NP jsou uvažovány parkovací prostory, vlastní 

oplášt ný objekt za íná na úrovni stropní konstrukce nad 1.NP. 

Základní modulace je 6,0m. 

Stropní desky jsou navrženy jako lokáln  podep ené 400mm, u podpor jako plné, po 

obvod  opat ené ztužujícím trámem, který m že sloužit jako nadpraží a parapet. Svislé 

konstrukce tvo í sloupy, které jsou tvercového p dorysu o rozm rech  500x 500mm.  

St ny výtahových šachet a schodiš ových jader slouží jako další podpory pro stropní 

desky a dále zajiš ují prostorovou tuhost objektu. Tlouš ka st n je 300mm.  
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c)  Nenosné konstrukce 

 

• Sádrokartonové st ny 

• Prosklené st ny 

• Podhledy montované, rozebíratelné 

 

d)  Obvodový pláš  

 

Všechny ásti obvodové ho plášt  budou spl ovat požadavky SN 73 0540– Tepelná 

ochrana budov: 

 

• Okenní pásy 

Hliníkové rámy, neotvíravé. 

Zasklení izola ním trojsklem. 

 

• Parapetní pásy 

Neho lavé, železobetonové. Venkovní plocha upravena kontaktním zateplením minerální 

vlnou a 

ukon ena omítkou nebo montovaným obkladem. 

Vnit ní plocha upravena povrchov  jako interiérová st na. 

 

e)  Výpln  vnit ních otvor  

 

Spole né prostory budou provedeny jednotn , provedení výplní v nájemních prostorech 

up esní nájemce. 

 

f) St echa 

 

Plochá st echa s tepeln  izola ní spádovou konstrukcí, krytina z asfaltových 

hydroizola ních pás . Poch zí ásti kamenná dlažba na ter ích nebo do suchého lože, ásti 

zelen  jsou ešeny jako vegeta ní úprava ploché st echy. Všechny stavební budou spl ovat 

platné normové požadavky, p edevším požadavky na akustickou a tepelnou 
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pohodu prost edí ( SN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a souvisící 

akustické vlastnosti staveních výrobk  – Požadavky, SN 730540 Tepelná ochrana budov), a 

to na úrovni hodnot doporu ených. 

 

g) Vodovodní p ípojka 

 

Objekt bude zásoben vodou z ízením nové vodovodní p ípojkou, která bude napojena na 

stávající vodovod PVC D225. Tento vodovod se nachází podél ul. Martinovská.  

Vodovod je ve správ  spole nosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Napojení se 

provede vodovodní p ípojkou DN100. P ípojka bude napojena vsazením odbo ky do 

stávajícího vodovodu. Systém zásobování pitnou vodou bude zachován. 

 Vodovodní p ípojka bude ukon ena vodom rnou šachticí. 

Z vodovodní p ípojky bude provedeno zásobování objektu pitnou vodou, z p ípojky pak bude 

napojena nádrž SHZ o objemu 160 m3. 

 

Výpo et pot eby pitné vody 

 

Bilance pot eby vody – blok A  

 

Administrativní ást cca 350 osob (pot eba vody kontinuální, jednosm nný istý 

provoz). 

 

Kavárna 50 míst (4 zam stnanci) 

 

Administrativa Qd = 350 os x 60 l.os-1sm-1 = 21 000 l/den = 21,0  m3d-1 

 

Kavárna Qd = 4 zam x 350 l/zam.den = 1 400 l/den = 1,4 m3d-1 

 

Úklid Qd= odhad = 1 000 l/den = 1,0 m3d-1 

 

Celkem Qd= 23,4  m3d-1, (p i 10-ti hod. prac. dob ) 
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Bilance pot eby vody – blok B  

Administrativní ást cca 350 osob (pot eba vody kontinuální, jednosm nný istý 

provoz). 

 

Jídelna 60 míst (odhad 300 jídel/den) 

Administrativa Qd = 350 os x 60 l.os-1sm-1 = 21 000 l/den = 21,0 m2d-1 

 

Jídelna Qd = 300 jídel x 10 l/jídlo = 3 000 l/den = 3,0 m3d-1 

Úklid Qd= odhad = 1 000 l/den = 1,0 m3d-1 

Celkem Qd = 25,0 m3d-1, (p i 10-ti hod. prac. dob ) 

 

Bilance pot eby vody – blok C  

 

Administrativní ást cca 370 osob (pot eba vody kontinuální, jednosm nný istý 

provoz). 

Administrativa Qd = 370 os x 60 l.os-1sm-1 = 22 200 l/den = 22,2 m3d-1 

Úklid Qd= odhad = 1 000 l/den = 1,0 m3d-1 

Celkem Qd= 23,2 m3d-1, (p i 10-ti hod. prac. dob ) 

 

Celkové bilance pot eby vody – bloky A+B+C 

 

Pr m rná denní pot eba vody Qd=71,6 m3d-1 

Maximální denní pot eba vody Qm = 1,35 x 71,6 m3d-1 = 96,66 m3d-1 

Maximální hodinová pot eba vody Qh = 1,1 l.s-1 

 

Maximální hodinová spot eba vody dle SN 75 5455 – Výpo et vnit ních vodovod  a iní 

1,1 l.s-1. Výpo et je proveden pouze orienta n , bude up esn n v dalším stupni projektové 

dokumentace po up esn ní po tu instalovaných za izovacích p edm t . 

 

Ro ní pot eba vody Qrok = Qd x 270 prac.dn  = 19 332 m3rok-1 
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h) Kanaliza ní p ípojka 

 

Areál je v sou asnosti napojen na ve ejnou jednotnou kanalizaci kanaliza ní p ípojkou 

DN400.  

P ípojka je napojena do kanaliza ního sb ra e DN1500 – sb ra  je v provozování 

spole nosti Ostravské vodárna a kanalizace a.s.  

Odkanalizování areálu bude zachováno. Odvedení b žných splaškových vod z objektu 

bude provedeno na stávající kanaliza ní p ípojku p ímo, napojení odpadních vod z 

restaura ního (kuchy ského) provozu bude provedeno p es odlu ova  tuku.  

P edpokládá se vybudování dvou odlu ova  tuku – samostatn  pro provoz kavárny a 

jídelny. Typ odlu ova  tuku a jejich poloha bude up esn na v dalším stupni projektové 

dokumentace.  

Deš ové vody ze st echy objektu budou napojeny na kanaliza ní p ípojku p ímo, 

deš ové vody ze zpevn ných ploch ur ených pro parkování, pak budou napojeny na 

kanaliza ní p ípojku p es odlu ova  lehkých kapalin – p edpokládá se využití stávajícího 

odlu ova e, který je kapacitn  dosta ující. 

Deš ové vody pod úrovni gravita ního p ipojení na kanalizaci budou do kanaliza ní 

p ípojky p e erpávány. P e erpávání je ešeno stávající erpací šachticí, která bude v rámci 

provád ných prací modernizována – osazena novými erpadly. 

Následující údaje o kubaturách splaškových vod, produkovaných v administrativních 

objektech, byly p evzaty z výpo tu pot eby vody s výjimkou maximálního pr toku 

splaškových vod, který byl stanoven dle SN 75 6760: 

 

pr m rná denní kubatura splašk  Qd = 71,6  m3d-1 

maximální denní kubatura splašk  Qm = 96,66  m3d-1 

celková ro ní kubatura splašk  Qm = 19 332 m3rok-1 

 

Bilance deš ových vod 

Pr tok p i návrhovém dešti: 

 

St echa 2240 m2 sou initel odtoku 1,0 

Zpevn né plochy 4 500 m2 sou initel odtoku 0,8 

Zele  520 m2 sou initel odtoku 0,1 

Qd = (0,5 x1 + 0,45 x 0,8+ 0,05 x 0,1 ) x 157 l.s-1ha-1 = 136 l.s-1 
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Ro ní množství deš ových vod 

Qrok = (2240 x1 + 4500 x 0,8 + 520 x 0,1) x 0,72 = 4242,24 m3/rok 

Zdravotechnika 

 

Zdravotechnika eší vnit ní rozvody splaškové, tukové a deš ové kanalizace a vnit ní 

rozvody vody. 

Vnit ní ležaté kanalizace budou ústit samostatnými p ípojkami do venkovní kanalizace.  

Vnit ní vodovod bude napojen na p ípojku vody DN 100, která je ukon ena vn  objektu 

ve vodom rné šachtici hlavním uzáv rem vody, za kterým bude osazena vodom rná sestava. 

 

i) Zpevn né plochy a komunikace, zele  

 

Komunikace 

 

Stavba bude napojena na stávající komunikaci odbo ením z ulice Martinovská a z 

ulice K Turkovu, komunikace uvnit  komplexu bude navržena nov  s asfaltovým povrchem 

pro zatížení st edním provozem. Tlouš ka skladby bude 500mm. Doprava je ešena jako 

jednosm rná i dvousm rná, ší ka komunikací je v rozmezí 3,5 – 6m. 

 

Parkovací stání 

 

Parkovací stání jsou navržena v prostoru 1.NP pod bloky A,B a C. Jsou navrženy 

z betonových dlaždic v souladu s normovými požadavky pro osobní automobily. 

 

P ší komunikace 

 

Nástupní plocha v míst  hlavního p ístupu, která je vyhrazena pouze pro p ší p ístup 

je navržena z betonových desek, p ší pohyb na parkovacích plochách bude po vyhrazených 

komunika ních zónách ur ených pro pohyb chodc . 

Na terase v úrovni 2.NP je vytvo ena hlavní venkovní komunika ní plocha pro p ístup 

chodc  do vstupních 

prostor a pro pohyb mezi jednotlivými budovami.  
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Zásobování, odvoz odpadk  

 

Zásobování a odvoz odpadk  bude provád n po navržených komunikacích uvnit  

pozemku. 

 

Zele  v úrovni terénu 

 

Na úrovni terénu jsou navržena místa pro zele  podél vnit ních komunikací a 

v prostorách parkovacích stání. 

Zele  je navržena v kombinaci zatravn ných ploch a výsadby strom  a ke . 

 

Zele  na terasách 

 

Ploché st echy jsou ešeny jako vegeta ní st echy se zatravn ním a výsadbou nízkých 

d evin. 

 

5.1.4.  Zd vodn ní navrženého ešení  

 

P i navrhování stavby se vycházelo z obecných požadavk  na výstavbu. Stavba 

spl uje územn  technické požadavky na stavby a jejich umís ování, obecné požadavky na 

bezpe nost a užitné vlastnosti staveb a požadavky na stavební konstrukce a technická za ízení 

staveb. 

Umíst ní stavby odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prost edí. 

 

5.2. Stanovení podmínek pro p ípravu stavby  

 

5.2.1.  Údaje o provedených a navrhovaných pr zkumech 

  

Nové pr zkumy nebyly provád ny, jako podklad pro zhodnocení geologických a 

hydrogeologických pom r  byla využita dostupná dokumentace GHE, a.s. zpracovaná v lednu 

1998 pro stavbu prodejny potravinového et zce BILLA. 

Základové pom ry jsou ur eny dle SN 73 1001 jako složité, objekt jako náro ný. 
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5.2.2.  Údaje o ochranných pásmech a hranicích chrán ných území  

 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu 

5.2.3.  Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porost   

 

P ed zahájením stavby bude odstran na stávající prodejna potravinového et zce 

BILLA, která je 

v sou asnosti na pozemku, objekt je mimo provoz a chátrá. Tato demolice bude provedena 

nezávisle samostatná stavba. 

 

5.3. Základní údaje o provozu  

 

5.3.1.  Popis navrhovaného provozu, pop ípad  výrobního programu 

 

Jedná se o administrativní komplex dopln ný o stravovací za ízení, kde 

nejsou navrženy výrobní technologie. 

 

5.3.2.   p edpokládané kapacity provozu a výroby 

 

Plochy: 

Kancelá e (2.NP – 5.NP):    8755 m2 

Plochy restaurace a kavárna( 2.NP):   405 m2 

Celkem podlahová plocha:    17 125m2 

  

Po et osob: 

Celkem na kancelá ské plochy:    1070 osob 

Ukazatel obsazenosti 10 m2 / osobu 

 

Jiné: 

Parkování:      135 stání 

Parkování imobilní:     19 stání 

Kavárna (blok A):     50 míst 

Jídelna (blok B):      60 míst 



  Diplomová práce 

41 
 

V objektu nejsou navrženy výrobní technologie. 

 

5.3.3.   ešení likvidace odpad , splaškových a deš ových vod  

 

Období výstavby: 

Ornice bude uložena na meziskládce a použita na terénní úpravy po dokon ení 

stavby. 

Výkopový materiál a stavební odpady budou t íd ny podle Zákona o odpadech .185 z 

roku 2000 Sb. a vyhlášky 381 z roku 2001 Sb. Katalogu odpad : 

Vznikající odpady budou ukládány odd len . Jejich likvidaci bude provád t odborná 

stavební firma s oprávn ním. 

 

Období provozu: 

Odpady vznikající b hem provozu stavby mají charakter komunálního odpadu, budou 

shromaždovány do kontejneru a odváženy k likvidaci oprávn nou osobou nebo organizací. 

 

Splaškové a deš ové vody budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci, 

která je napojena na m stskou OV. 

 

5.3.4.  ešení ochrany ovzduší a ochrany proti hluku  

 

Stavba nebude zne iš ovat ovzduší. Stavba je navržena tak, aby hluk a vibrace byly na 

takové úrovni, která neohrožuje zdraví. Podrobné vyhodnocení je obsaženo v samostatné 

dokumentaci „oznámení dle p ílohy .3 zákona .100/2001Sb. o posuzování vliv  na životní 

prost edí“. 

 

5.3.5.  Ochrana proti  vniknutí nepovolaných osob  

 

Pozemek bude oplocen. U vstupu bude vrátnice, bude instalováno elektrické 

zabezpe ovací za ízení. 
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5.4. Návrh ešení pro užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace  

 

ešení celého komplexu respektuje bezbariérovou p ístupnost. P ístupové chodníky a 

zpevn né plochy pro p ší jsou navrženy ze zámkové dlažby, p i emž bude dodržena vodící 

linie pro zrakov  postižené osoby z betonových tvarovek se strukturálním povrchem. Snížení 

u obrubníku u p echod  bude rovn ž vyzna eno tvarovkami se strukturálním povrchem s 

nášlapem. Parkovišt  se navrhuje ve stejné úrovni jako chodníky pro p ší. Povrch chodník , 

schodiš  a podlah komunikací bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Poch zí šikmé 

plochy budou mít sklon nejvýše 1 : 12 (8,33 %). Vstupy do budovy jsou navrženy p ímo z 

chodník  bez vyrovnávacích stup . Manipula ní prostor pro vozí ek p ed a za vstupem se 

odvíjí od sm ru otevírání dve ního k ídla. Vstupní dve e mohou být dvouk ídlové o celkové 

ší ce min. 1250 mm. Jedno z k ídel pak musí mít alespo  900 mm. P ed vstupem ve sm ru 

otevírání musí být manipula ní prostor pro vozí ek o minimální ší ce 1500 mm a délce 2000 

mm. Za vstupem potom musí být prostor minimáln  1500 mm na 1500 mm. Dve e mohou být 

zaskleny až od výšky 400 mm. V opa ném p ípad  musí být chrán ny proti mechanickému 

poškození vozíkem. Na otvíravých dve ních k ídlech musí být umíst na ve výšce 800 mm až 

900 mm vodorovná madla p es celou ší ku k ídla. Madlo se umístí na stranu opa nou, než 

jsou záv sy. Madla nemusí být instalována na dve ích, která jsou automaticky ovládána. 

Dve e, u kterých jejich zasklení sahá níže než 800 mm nad podlahu, musí být ve výšce 800 

mm až 1000 mm a 1400 mm až 1600 mm opat ena kontrastním pruhem ší ky 50 mm nebo 

pásem zna ek o pr m ru 50 mm a rozte í 150 mm. Výtah - volná plocha p ed nástupními 

místy do výtah  bude nejmén  o pr m ru 1500mm. Ší ka šachetních a klecových dve í 

výtah  bude nejmén  800 mm. Klec výtahu bude mít min. ší ku 1100 mm a hloubku 1400 

mm. Veškeré prostory spole ného domovního vybavení jsou p ístupné osobám s omezenou 

schopností pohybu. V objektu jsou navržena hygienická za ízení pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Celkový po et parkovacích stání 135 z toho po et stání pro vozidla 

imobilních osob 19 
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5.5. Návrh úpravy zahrady  

 

Po dokon ení výstavby, zrušení za ízení staveništ  a odvozu odpadu prob hnou parkové 

úpravy a úpravy zelen . Úpravy budou spo ívat p edevším ve výsadb  zelen . Vzrostlá zele , 

která bude znemož ovat práci na výstavb , bude odstran na. 

 Podél celého obvodu pozemku se místo odstran ných strom  vysází nízké ke e. Ty 

budou opticky odd lovat okolní plochy od areálu administrativního centra. Parkovací stání 

budou provedena ze zámkové dlažby. Komunikace bude ešena asfaltovým kobercem. 

 

5.6. Vliv stavby na životní prost edí  

 

Navržený objekt svým charakterem ani navrženými provozy nespadá do žádné 

kategorie v p íloze . 1 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prost edí. Proto 

nebude nutné zpracovávat posudek o vlivu. Navržené provozy nevypoušt jí do ovzduší žádné 

exhalace ani neprodukují nebezpe ný odpad. Navržený objekt žádným zp sobem neovliv uje 

vodní tok ani jiné p írodní podmínky.  

 

5.7.  Ochrana stavby p ed negativními ú inky prost edí  

 

a) Povodn  

 

Stavební pozemek se nachází mimo záplavová území. 

 

b) sesuvy p dy 

 

Ne eší se, staveništ  je rovinné. 

 

c) poddolování 

 

Bezpe nostní pásmo žádného d lního díla ani odply ovací vrt neovliv uje stavbu. 

 

d) Seizmicita 
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Doznívající vlivy poddolování na povrch dle SN 7300039 – III. skupina staveniš  

 

e) Radon 

 

Podle vyhodnocení archivních m ení je radonový index pozemku NÍZKÝ, v dalším pr b hu 

bude provedeno nové m ení s vyhodnocením 

 

6.  Ekonomické zhodnocení  

 

Hrubý stavební rozpo et byl sestaven na základ �dat a informací erpaných ze stránek 

ústavu územního rozvoje (www.uur.cz) a portálu spole nosti RTS o stavebních standardech 

(www.stavebnistandardy.cz). 

 

Varianta A 

A pozemek parcela . 2396/8 pozemek ve vlastnictví investora 

B Stavební náklady 

  

hodnota 
cena za m3 celková cena 

plocha výška objem m3 

základy 846,4 1,7 1438,88     

celková podlahová plocha 17125 4 68500     

celkem     69938,88 6 468,00 K  452 364 675,84 K  

  délka     cena za BM   

vodovod 192,96     10 909,00 K  2 105 000,64 K  

kanalizace splašková 182,11     7 049,00 K  1 283 693,39 K  

kanalizace deš ová 165,59     6 050,00 K  1 001 819,50 K  

silnoproud 80,88     1 864,00 K  150 760,32 K  

    stavební náklady celkem 456 905 949,69 K  

C Provozní soubor     

D Náklady na umíst ní stavby 3% ze stavebních náklad  13 707 178,49 K  

E Projek ní a inženýrské práce honorá ová cena dle standard  8% 36 792 475,98 K  

F Rezerva 7% ze stavebních náklad  31983416,48 

celkem bez DPH 539 389 020,64 K  

 

 

Tab. 4 – zhodnocení náklad  [17;18] 
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7.  SWOT analýza 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy projektu se lení do ty �skupin: 

S – silné stránky, p ednosti, výhody, klady 

W – slabé stránky, nedostatky, nevýhody, zápory 

O – p íležitosti pro další rozvoj, rozvojové faktory 

T – hrozby dalšího vývoje, rizikové faktory 

 

Silné stránky, p ednosti, výhody, klady projektu 

 dostatek zelen  

    dostatek parkovacích ploch 

    dopravní napojení 

    novostavba 

   vytvo ení komplexního areálu v etn  stravovacích služeb 

 

Slabé stránky, nedostatky, nevýhody, zápory projektu 

nutnost rozsáhlé demolice stávajícího objektu Billa 

 finan ní náro nost 

   vysoké náklady na po ízení zelen  

    

P íležitosti pro další rozvoj, rozvojové faktory projektu 

rozvoj pracovních míst, podpora nezam stnanosti 

rozvoj atraktivnosti lokality 

 

Hrozby dalšího vývoje, rizikové faktory projektu 

etapizace projektu 

nestejnorodost prací 

nedostatek financí 
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8.  Záv r 

V diplomové práci jsem navrhla t i varianty návrhu administrativního centra v Ostrav  

Martinov  na ul. Martinovské, na míst , kde stávající stavbou je uzav ená prodejna 

potravinového et zce Billa v dezolátním stavu.  

Pozemek je umíst n na okraji sídlišt , které má charakter rozvoln né ádkové 

zástavby, která postrádá p irozená prostorov  vymezená jádra. Návrh byl zamýšlen tak, aby 

vytvo il vlastní uzav ené centrum.  

Jednu z variant jsem rozpracovala podrobn ji na úrovni územní a objemové studie. 

Tato varianta je tvo ena komplexem t í budov, které jsou navzájem komunika n  propojeny a 

tvo í ucelený komplex. Administrativní prostory jsou dopln ny o provozy stravování. Objekty 

sahají do výšky 5 nadzemních podlaží.  

Tímto návrhem bylo zájmové území dopln no o novostavbu s funkcí služeb, kterých 

je v území nedostatek a parcela zastav na chátrajícím objektem byla znovu využita. 

Doprava byla napojena na stávající stav v souladu s navrženými objekty. 

Zadaný úkol jsem zpracovávala s d sledným hodnocením každého kroku návrhu.  

P i návrhu jsem  se snažila vynaložit své nejlepší dovednosti. Doufám, že návrh 

objemové studie administrativního centra bude inspirací vlastníkovi pozemku, jak využít a 

zatraktivnit pozemek s nevyužitým stávajícím objektem Billy, který slouží pouze 

k vandalismu a ruší svým vzhledem prost edí m stské ásti Martinov. 
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P íloha .1 

Fotografie stávajícího stavu 

 

 

 

P íjezdová komunikace – napojení z ul. Martinovské odbo ovacím pruhem vpravo 
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Pohled stávající objekt prodejny potravinového et zce Billa, severovýchodní pohled

 

Stávající ešení chodník  p ed pozemkem administrativního centra, ul. Martinovská 
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Stávající ešení p echodu pro chodce p ed pozemkem administrativního centra, ul. 

Martinovská

 

Stávající ešení chodník  p ed pozemkem administrativního centra, ul. Martinovská 
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Stávající dopravní ešení, pohled ze severovýchodní ásti pozemku

Stávající zabezpe ení pozemku p ed vniknutím cizí osoby 
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Stávající zabezpe ení pozemku p ed vniknutím cizí osoby 

 

Stávající zele  na pozemku 
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Stávající zele  na pozemku 

 

Stávající objekt umíst ný na pozemku, prodejna Billa 

 

 

 

 

 

 


