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 Předmětem bakalářské práce je zpracování využití nezastavěné proluky na nároží ulic 

Šubertova - Hollarova v Moravské Ostravě pro zastavění jedním nebo více multifunkčními 

domy dle jejího urbánního okolí. Studie řeší čtyři variantní návrhy polyfunkčního domu, které 

vyhodnocují limity jeho budoucího využití, rozčlenění a začlenění do stávající zástavby.  

  

Výsledkem bakalářské práce je návrh rozčlenění proluky na dva polyfunkční objekty a 

jejich navazující plochy, dopravní a inženýrské obsluhy, typologické řešení všech podlaží 

navržené zástavby a ekonomické vyhodnocení. Práce zahrnuje výpočet statické dopravy a 

propočet stavby. 
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 The object of the Bachelor Thesis is to elaborate the use of undeveloped gap on the 

corner of Suberotova- Hollarova in Moravska Ostrava to built in one or more multifunctional 

houses according to urban surroundings. The study solves four variant design multifunctional 

building, which process limits of its future use, segmentation and integration into existing 

buildings.   

 



 
 

 The result of this thesis is to designa breakdown gap to two multifunctional buildings 

and their associated areas, traffic and engineering attendance, typological solutions of all 

floors and economic evaluation. Thesis involves the calculation of static traffic and the 

calculation of structures. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ: 

 

ČSN    Česká státní norma 

Sb.    Sbírky  

NP    Nadzemní podlaží 

NN    Nízké napětí 

O0    Odstavná stání  

P0    Parkovací stání 
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kp= 0,25 Součinitel redukce počtu stání => skupina C (města nad 50 000 

obyvatel => stavby v centru obce, v historickém jádru, velmi 

dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou), druh stavby 

obchod se neredukuje 

kr    koeficient redukce 
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1. ÚVOD 

 

V současnosti je stále větší snahou zachovat trvale udržitelný stav a další rozvoj území. To 

směřuje k hledání kompromisu mezi požadovaným komfortem lidského jedince, jeho aktivit a 

přijatelným životním prostředím. Dobře technicky zaopatřené území je schopno si zachovat 

příznivé životní podmínky pro obyvatele sídel a současně alespoň minimalizovat negativní 

dopady. Městský inženýr se může tedy projevit již při spoluvytváření hromadné obsluhy 

technického vybavení území, v hledání optimálních řešení tvorbou reálných variant, jejich 

vyhodnocením a následným prosazením nejlepší varianty. Dnes se jedná o varianty v rámci 

rekonstrukce, rozšíření či modernizace technického vybavení území. 

 

Důležitým územím velkých měst jsou především jejich centra s návazností na památkové 

zóny, popřípadě jejich objekty. Nejedná se tedy pouze o poznání historických, památkových 

či kulturních vjemů, centrum města láká především k jeho osídlení. To má za následek velký 

příval obyvatelů, respektive i cizinců, do měst, neboť celé město díky občanské vybavenosti 

mají jako na dlani. Ve městech i obcích se setkáváme s polyfunkčními domy nejrůznějších 

tvarů i funkcí, jedná se především o občanskou vybavenost a bydlení a jsou s námi od 

nepaměti. Jejich využití sloužilo všem, přízemní prostory sloužily živnostníkům či malým 

provozovnám a obyvatelé bytů neměli ke službám daleko. Město Ostrava tímto není 

výjimkou. Polyfunkční domy jsou architektonicky zajímavé a vyskytují se na většině území 

Moravské Ostravy.  

 

Ovšem městské centrum se pomalu, ale jistě vylidňuje. Za následek to má jistě i 

postavení nového obchodního centra Nová Karolina. Většina obchodů či krámků občanské 

vybavenosti byla zrušena či nucena se přesunou do již zmíněného obchodního centra. Ovšem 

největším problémem je stěhování obyvatel z měst na vesnice.  

 

Zlepšení této situace a návrat obyvatel do centra města bude velmi zdlouhavý a 

namáhavý. Muselo by jít o rázné řešení, které by přilákalo obyvatelstvo zpět do jeho centra. 
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1.1 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Studie využití nezastavěné proluky na nároží ulic Šubertova- Hollarova v Moravské Ostravě 

pro zastavění jedním, nebo více multifunkčními městskými domy zahrnující: 

- Průzkum dnešního stavu dané lokality 

- Návrh rozčlenění proluky na zastavitelnou a nezastavitelnou část 

- Návrh inženýrské a dopravní obsluhy 

- Typologické řešení všech podlaží 

- Stavebně - technické řešení 

- Ekonomické vyhodnocení 

 

1.2 PODKLADY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

- Územní plán města Ostravy schválen zastupitelstvem města Ostravy v roce 2009, 

projednán s krajským úřadem v roce 2013 a následně upravený návrh zveřejněn 

- Mapy.cz 

- Výpis z katastru nemovitostí  

- Katastrální mapa Moravské Ostravy 

- Vyjádření k existencím stávajících sítí TI 

- Fotodokumentace 
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

 

2.1 NÁZVOSLOVÍ 

V této kapitole jsou popsána teoretická východiska vyskytující se v bakalářské práci. 

 

Administrativní prostor 

Ucelená část budovy nebo polyfunkčního komplexu budou obsahující nejméně na 50% své 

užitkové plochy kanceláře (v jiných předpisech je též označován termínem zóna). [5] 

 

Budova 

Nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a 

střešní konstrukcí. [4] 

 

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. [4]  

 

Domovní komunikace 

Hlavní domovní komunikace v obytné budově nesmí být užší než šířka schodišťového ramene 

a musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1 950 x 800 x 1 950 mm do všech bytů. 

[4]  

 

Kancelář 

Stavebně vymezený prostor určený k umístění jednoho nebo více kancelářských pracovišť. 

[5] 

 

Konstrukční výška 

Konstrukční výška je vertikální vzdálenost úrovní mezi podlažími (měřeno mezi horními 

povrchy po sobě následujících stropních konstrukcí) [4] 
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Městské inženýrství 

Zahrnuje metodiku řešení a rozhodování všech základních technických, technicko-

ekonomických a technickoekologických problémů spojených se zajištěním provozu měst a 

obcí, zejména pak zabezpečuje na odpovídající úrovni koordinaci technické vybavení území. 

[1] 

 

Nadzemní podlaží 

Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm 

pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. [4] 

 

Obytná místnost 

Část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky zvláštního 

předpisu, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m
2
, pokud tvoří 

byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m
2
. Světlá výška 

obytných místností bytových domů musí být nejméně 2 600 mm. Musí mít zajištěno 

dostatečné přímé denní osvětlení, přímé větrání a musí být dostatečně vytápěna s možností 

regulace tepla. [4] 

 

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. [8] 

 

Parkování 

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu nákupu, 

návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. [8] 

 

Parkovací stání 

Plocha určená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla. [8] 

 

Podkroví 

Přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním vymezený konstrukcí krovu a dalšími 

stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. [4] 
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Podlaží 

Část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu, 

rozlišují se podlaží nadzemní a podzemní. [4] 

 

Polyfunkční dům 

Vícefunkční dům. 

 

Podzemní podlaží 

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

nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. [4] 

 

Proslunění 

Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven 

nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. [11] 

 

Schodiště 

Stavební konstrukce určená k překonávání rozdílů výškových úrovní chůzí, skládající se ze 

schodišťových ramen a podest. [6] 

 

Schodišťový prostor 

Půdorysně i výškově vymezený a ohraničený komunikační prostor uvnitř stavebního objektu, 

určený k umístění schodiště. [6] 

 

Schodišťové rameno 

Souvislá a vzájemně na sebe bezprostředně navazující řada nejméně tří schodišťových stupňů 

spojující dvě různé výškové úrovně. [6] 

 

Stavba  

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, 

bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce, na účel využití a dobu trvání. [3] 
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Světlá výška 

Světlá výška je vertikální vzdálenost mezi horní úrovní podlahy a spodní úrovní stropní 

konstrukce téhož podlaží. Světlá výška obytných místností bytových domů musí být nejméně 

2 600 mm, v podkroví musí být nejméně 2 300 mm. [4] 

 

 

Varovný pás 

Varovný pás je zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro osoby se 

zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje 

rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku, určuje hranici vstupu na 

železniční přejezd nebo přechod, okraj nástupiště tramvajové zastávky s pojížděným mysem, 

místo se zákazem vstupu, konec veřejnosti přístupné části nástupiště kolejové dopravy, okraj 

zpevněné plochy na železnici, sestupný schod zapuštěný do chodníku nebo změnu dopravního 

režimu na okraji obytné a pěší zóny. Varovný pás musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí 

mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný 

bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí 

být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému 

pásu vizuálně kontrastní. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových 

zónách a rezervacích. [11] 

 

Větrání 

Proces, při kterém dochází k přívodu čerstvého vzduchu do místnosti a k odvodu 

znehodnoceného vzduchu z ní. [5] 

 

Vodicí linie 

Vodicí linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých 

osob při pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se 

neumisťují žádné předměty; vodicí linie jsou přirozené vodicí linie a umělé vodicí linie. 

Přednostně se provádí přirozená vodicí linie. [11] 

 

Přímé větrání 

Větrání s přívodem čerstvého vzduchu z venkovního prostoru. [4] 
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Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb 

osob na vozítku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících 

berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti 

do tří let. [11] 

 

 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 

Řešení pro osoby se zrakovým postižením vychází jak z dispozic, možností a potřeb osoby 

bez vizuální kontroly, která k orientaci používá pouze bílou hůl, vysílačku povelů, popřípadě 

také vodícího psa - osoba nevidomá, tak z dispozic osoby s omezenou zrakovou schopností - 

osoba slabozraká. [11] 

 

Zastavitelná plocha 

Plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. [3] 

 

Zrcadlo 

Volný prostor ohraničený půdorysně schodišťovými rameny nebo rameny šikmých ramp a 

přilehlými podestami. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 
 

3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

3.1 ŠIRŠÍ VZTAHY LOKALITY 

 

Řešená lokalita se nachází v Moravskoslezském kraji ve městě Ostrava v městském obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, jenž je jedním z 23 městských obvodů (Hošťálkovice, Hrabová, 

Krásné pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Nová Bělá, Nová 

Ves, Ostrava- Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, 

Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice). 

(Obr. 1 Umístění území, [13]) 

 

Město Ostrava má výhodnou strategickou polohu, rozkládá se 10 km jižně od státních 

hranic s Polskem a 50 km západně od státních hranic se Slovenskem. Průměrná nadmořská 

výška města je 227 m. n. m. Svou rozlohou 21 422 ha a hustotou osídlení 1500 obyvatel/ km
2
 

je třetím největším městem republiky. 

(Obr. 2 Znak města Ostravy, [13]) 

  

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz tvoří historické jádro města Ostravy, 

umístěné mezi řekami Odrou a Ostravicí. Toto území má dvě památkové zóny- Moravská 

Ostrava a Ostrava- Přívoz, chránící část města pro její architekturu a urbanismus.  
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Zájmové území je situováno v centru města na nároží ulic Hollarova a Šubertova 

v památkové zóně Moravská Ostrava. Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo 

Moravskou Ostravu památkovou zónou vyhláškou 476/1992 Sb, o prohlášení území 

historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.2 HISTORIE MĚSTA 

 

Město Ostrava bylo pojmenováno podle protékající řeky Ostravice, jež rozděluje město na 

moravskou a slezskou část. Název města Ostrava vyjadřuje výrazy „ostře, rychle, bystře 

tekoucí řeka“.  Zrod města se datuje do období, kdy se na vrchu Landek zdržovali lovci 

mamutů se svými tábořišti. Nálezy archeologů o přítomnosti pravěkého člověka z dob před 

300 000 lety dokazují, že nešlo o trvalé osídlení, avšak lidé územím pouze procházeli.  

 

Moravská Ostrava a Přívoz formují historické jádro současné Ostravy. Ves Přívoz je 

prvně datována od roku 1377 vznikem brodu či převozu přes řeku Odru. Název obce 

charakterizuje slovo „převoz“, které poukazuje na polohu obce u brodu. K nejstarší vesnici se 

řadí Polská (dnes Slezská) Ostrava. Současné Moravské Ostravě byl statut města udělen již 

před rokem 1279.  Nově vybudované město se stalo centrem pro vesnice v okolí. Jádro města 

reprezentovalo čtyřúhelníkové náměstí (dnes Masarykovo náměstí), na němž stála radnice 

s věží, 40 měšťanských domů, kamenná kašna a morový sloup Panny Marie. Na počátku     

17. století zde žilo asi 1 200 obyvatel. 

 

(Obr. 3 Moravská a Slezská Ostrava v roce 1927, [15]) 
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V 1. polovině 16. století město Ostrava započalo upevňovat své postavení díky růstu 

řemeslné výroby, především soukenictví, tkalcovství a krejčovství. Důležitou součástí 

hospodářství se stalo rybníkářství. Následující oživení Ostravska přineslo objevení uhlí v roce 

1763 v Polské Ostravě. Náhlý nárůst aglomerace započal v roce 1828 založením železáren 

Rudolfem Habsburským ve vsi Vítkovice. Nádraží ve Svinově a Přívoze byly napojeny na 

Severní dráhu Ferdinandovu a tím se Ostrava ve 2. polovině 19. století stala jedním z 

nejvýznamnějších průmyslových středisek. Tímto nastal i příliv finančního kapitálu, kdy byla 

umožněna přestavba celé Moravské Ostravy a Přívozu.  

 

Rozmach průmyslu podnítil i nárůst obyvatelstva. V roce 1830 v Moravské Ostravě žilo 

téměř 2000 obyvatel a za 50 let jejich počet převýšil 13 tisíc. Po vzniku Československé 

republiky si město Ostrava díky železárnám a dolům zachovala podstatné hospodářské 

postavení a pozvolna se transformovala ve správní, společenské a kulturní centrum. Na konci 

století byla dostavěna veřejná nemocnice na Fifejdách, byl vybudován nový městský 

vodovod, postavena městská elektrárna a započalo se s elektrifikací města.  

 

K 1. 1. 1924 byla utvořena tzv. Velká Ostrava, která poskytla sjednocení sedmi 

moravských obcí v jeden celek (Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, 

Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou).  

 

Po roce 1945 se Československá republika začala orientovat na rozmach hornictví a 

ocelářství. Centrem průmyslu se stala Ostrava, jež byla nazývána „město uhlí a železa“, 

případně „ocelové srdce republiky“. V roce 1949 se započalo s výstavbou průmyslového 

komplexu Nová huť v Ostravě - Kunčicích. Velkolepý vývoj města znamenal příliv nových 

pracovních sil. V okrajových čtvrtích města byla vybudována řada sídlišť, zejména Poruba, 

Zábřeh, Hrabůvka, následně Výškovice a Dubina.  

 

Vysoká škola báňská zasáhla také do historického milníku města Ostravy. V roce 1945 

se její sídlo přeložilo z Příbrami do Ostravy. Pobočka Pedagogické fakulty brněnské 

Masarykovy univerzity se v roce 1959 osamostatnila a v roce 1991 byla začleněna do nově 

vzniklé Ostravské univerzity.  

 

Jednou z historických změn po roce 1989 se stalo přijetí zákona o obcích, kterým byla 

obnovena samospráva obcí a měst a byl zřízen samostatný obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 
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Dále došlo k důležitým politickým a hospodářským změnám, kdy se Ostrava stala statutárním 

městem v čele s primátorem, městskou radou a zastupitelstvem, kteří byli voleni při 

svobodných a demokratických volbách. Dne 30. května 1996 se Ostrava stala sídelním 

městem Ostravsko - opavské diecéze a v roce 2000 sídelním městem nově vzniklého 

Moravskoslezského kraje. 

 

 Nyní volná proluka na nároží ulic Hollarova a Šubertova bývala dlouhodobě zastavěna 

městským domem (4,5). Městské parcely, na nichž dům stál, byly následně rozprodány do 

soukromého vlastnictví osob. Současné využití je sice pro majitele parcel výdělečné, coby 

placená parkovací plocha s kapacitou ne více než 20 stání (6), ovšem proluka v centru města 

by měla mít mnohem intenzivnější využití. Tato lokalita, jako část památkové zóny, by měla 

ihned větší hodnotu. 

 

(Obr. 4 Fotografie domu z roku 1963, [15])       (Obr. 5 Fotografie domu z roku 1967, [15]) 

 

(Obr. 6 Fotografie proluky z roku 1986, [15]) 
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3.3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Celková rozloha města Ostravy činí 21 422 ha, z toho se na území nachází 8 329 ha 

zemědělské půdy, 2 467 ha lesní půdy a 955 ha vodních ploch. Klimatické podmínky na 

území města jsou mírné, převládá zde jihozápadní směr větru. Průměrný úrhrn srážek 

dosahuje 705 mm a průměrná roční teplota 8,6°C. 

 

Ovzduší je kvůli geografické poloze města Ostravy a koncentraci zdrojů znečištění 

ovzduší nejsledovanější složkou životního prostředí. Přes své omezené možnosti vyvíjí město 

Ostrava iniciativy pro zlepšení kvality ovzduší, a to jak ve vztahu k znečišťovatelům ovzduší, 

tak i k orgánům státní správy. [13] 

 

Znečišťování ovzduší (emise) je v Ostravě vážným a diskutovaným problémem. Část 

území má průmyslový charakter s vysokou emisní vydatností. Jedná se především o hutní 

výrobu, která v takovém rozsahu nemá v republice obdobu. Kvalitu ovzduší dále ovlivňují 

hustá doprava, lokální topeniště, neudržované plochy a doznívající vlivy důlních a jiných 

činností, včetně dálkového přenosu škodlivin ze silně industrializované katovické oblasti. [13] 

 

Množství komunálního odpadu produkovaného občany města každoročně roste. I přesto 

lze pozorovat pozitivní změny v chování jeho obyvatel v otázce ochrany životního prostředí 

města Ostravy. Zájem o třídění odpadů a jejich recyklaci se projevuje postupným ubýváním 

směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku a zvyšujícím se podílem využitelných 

odpadů předávaných k dalšímu využití. Svoz a nakládání s komunálním odpadem na území 

města zajišťuje společnost OZO Ostrava, s. r. o. [13] 

 

Směsný komunální odpad je ukládán na zabezpečenou skládku, ze které je jímán 

skládkový plyn. Biologicky rozložitelný odpad z údržby zahrad a městských veřejných ploch 

je zpracováván v kompostárně na kompost a zeminový substrát. Lze je zpětně použít jako 

hnojivo nebo na údržbu trávníků a sadů. Objemné odpady a další vhodné materiály, odložené 

ve třinácti sběrných dvorech nebo kontejnerech na objemný odpad, jsou po vytřídění 

zpracovány na lince náhradního paliva společnosti OZO pro cementárny jako náhrada za uhlí. 

Nejrozšířenějším způsobem sběru využitelných odpadů je tříděný sběr papíru, plastů a skla. V 

Ostravě byla v roce 2012 zahájena kampaň Třídění začíná v domácnosti – 130 tisícům 
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ostravských domácnosti byly rozdány sety tříbarevných tašek, v nichž mohou odnášet 

vytříděné odpady do některého z 1250 stanovišť separovaného sběru. Veškerý odložený papír 

je v papírnách použit k výrobě recyklovaného papíru. Do nádob na plast lze v Ostravě odložit 

také nápojové kartony a kovové obaly. Sklo se v Ostravě sbírá do jedné nádoby, na 

dotřiďovací lince je pak rozděleno na bílé a barevné. Skleněné střepy jsou ve sklárnách velice 

žádaná surovina, protože je lze recyklovat a opakovaně používat téměř neomezeně. [13] 

 

Území města Ostravy přísluší k povodí Odry. Nachází se zde především hlavní tok řeka 

Odra, vlévající do Baltského moře. V Ostravě se do řeky Odry vlévají řeky Opava, Ostravice 

a Porubka. Na území se dále nachází desítky malých vodních toků. Kvalitu vod na území 

města výrazně ovlivňuje několik faktorů. Hlavním faktorem je hydrologická situace, pro niž 

je charakteristická malá vodnost a nestálost průtoků během roku. Dalšími důležitými faktory 

jsou nemalá hustota osídlení a průmyslu a opožděné vodohospodářské investice, především 

do odvádění a čištění splaškových odpadních vod v menších obcích. Zatěžujícím problémem 

jsou pak vody důlní se značným obsahem rozpuštěných anorganických solí (chloridů a 

síranů). Je proto nezbytné neustálé sledování jakosti vod v tocích, zejména pro zásobování 

vodou. Lze tedy říci, že kvalita povrchových vod se neustále zlepšuje. 

 

Do oblasti města Ostravy zasahují přírodní lesní oblasti Nízký Jeseník, Slezská nížina a 

Podbeskydská pahorkatina. Převládá zde 3. lesní vegetační stupeň. Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz každý rok zajišťuje výsadbu nové zeleně z důvodu zlepšení celkového 

životního prostředí. Celoročně ošetřuje trávníkové plochy, stromy a keře a udržuje v pořádku 

dětská hřiště, pískoviště či lavičky, protože nikomu snad není lhostejný vzhled svého bydliště 

a okolí. Obvod zajišťuje údržbu cca 186 ha, z toho 62 ha představují významné krajinné 

prvky, 7 sadů a 2 parky. Nalezneme zde Komenského sady, Sad Milady Horákové, Bezručův 

sad, Husův sad, Sad Boženy Němcové, Mecnerovský sad, Sad na ul. 30. dubna, Hřbitov na 

ulici Slovenská (park) a Park Hlubina. Na území obvodu se nachází také jeden lesopark podél 

ulice Hlubinská. 
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3.4 OBČANSKÁ VYBAVENOST 

 

Jelikož zájmové území se nachází bezprostředně v centru města, dalo by se očekávat, že 

občanská vybavenost Moravské Ostravy je velkolepá.  Tato část Ostravy sice nabízí mnoho 

služeb, jako jsou mateřské, základní či střední školy, univerzitu, restaurace, banky či 

informační centra, ovšem většina obchodů, situována v blízkosti Masarykova náměstí, se 

přestěhovala do nově vybudovaného obchodního centra Nová Karolina stojící v bývalé 

průmyslové zóně.  

 

Město Ostrava si ale nadále zachovává statut města kultury a sportu. Pro své diváky 

nabízí divadla, minikino či Divadlo loutek. Sportovním nadšencům poskytuje využití 

sportovních areálů, hřišť či tělocvičen.  

 

3.5 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÁ INFRASTRUKTURA 

 

Ulice Hollarova i Šubertova jsou komunikace obousměrné, opatřeny chodníky po obou 

stranách vedoucí k ulicím Nádražní a Stodolní. Tyto komunikace navazují na silnice              

2. i 1. třídy vedoucí na dálnici směr Bohumín či Praha. Tímto nedochází ke snížení přístupu 

automobilovou dopravou, lokalita v centru města je tedy dobře přístupná. Městská hromadná 

doprava navíc pokrývá části Ostravy velmi obšírně. V docházkové vzdálenosti se zde nachází 

tramvajové zastávky Stodolní a Elektra a autobusová zastávka Stodolní v blízkosti železniční 

stanice Ostrava - Stodolní. Těmito spoji vzniká velmi dobrá dostupnost do ostatních částí 

města či přilehlých obcí.  

 

V okolí nezastavěných nároží ulic a v jejich prolukách se nachází nemalé množství 

parkovacích ploch. Ty jsou sice hojně využívány obyvateli města i mnohými návštěvníky, 

ovšem jejich funkce k tomu určena nebyla. Nejbližší parkovací plochy k tomu přizpůsobené 

se nacházejí severozápadně u Bauhausu a jižně s vjezdem z ulice Švabinského (viz situace 

širších vztahů). 

 

Veškeré potřebné sítě technické infrastruktury jsou vedeny v obou ulicích v blízkosti 

řešené lokality. Kromě vodovodního a kanalizačního řadu, jsou zde vedeny sítě elektrického 

napětí NN, VN, veřejné osvětlení, plynovod, telekomunikační kabel a dle vyjádření správců 
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sítí lze vyvést primární tepelné potrubí parní od objektu ČSOB do ulice Hollarovy. Stávající 

prvky veřejného osvětlení jsou na ulicích Hollarova i Šubertova dostatečné.  

 

Vodovodní síť pro veřejnou potřebu v Ostravě provozuje společnost Ostravské vodárny 

a kanalizace, a. s. (OVAK). Centrální část města je zásobena z úpravny vody Ostrava- Nová 

Ves, jež 35 až 40 % pitné vody vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se na území města. 

60 až 65 % je nakupováno od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, 

a.s. (SmVaK), která dodává upravenou povrchovou vodu z přehradních nádrží Kružberk, 

Šance a Morávka. Vodovodní síť zahrnuje přes 1 000 km vodovodních potrubí. 

 

Na území města Ostrava se nalézá kanalizace pro veřejnou potřebu, popřípadě v 

okrajových a částečně i vnitřních částech města pak bezodtokové systémy s žumpami či 

domovními čistírnami odpadních vod, jež ústí do vodních toků nebo do podzemních vod. 

Délka funkční stokové sítě ve správě OVAK, a.s. čítá přes 850 km kanalizačního potrubí. 

Čištění odpadních vod z Moravské Ostravy zajišťuje mechanickobiologická Ústřední čistírna 

odpadních vod v Ostravě- Přívoze, do níž jsou přiváděny odpadní vody z bytových či 

rodinných domů i z průmyslu. 

 

3.6 LIMITY A OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Pozemek v katastrálním území Moravská Ostrava, který je určen k návrhu polyfunkčního 

domu, má tvar nepravidelného čtverce. Je tvořen třemi parcelami v osobním vlastnictví bez 

omezení vlastnických práv s parcelními čísly 352/1, 352/3 a 352/4. Jeho výměra činí 496 m
2
. 

 

Limity vyplývají z územního plánu města Ostravy, schváleného zastupitelstvem města 

Ostravy v roce 2009, projednaného s krajským úřadem v roce 2013 a následně upravený 

návrh byl zveřejněn. Obvod Moravské Ostravy a Přívozu spadá do památkové zóny. 

Polyfunkční domy budou dodržovat uliční čáru obou ulic. Důležitým faktorem při návrhu 

domů je sousedící asijská restaurace, kdy je potřeba brát v úvahu její vstup přes řešené nároží. 

 

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo podzemního elektrického vedení VN do 

35 kW procházející ulicí Hollarova a ochranné pásmo telekomunikačního kabelu procházející 

ulicemi Hollarova i Šubertova. 
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V ochranném pásmu NN a VN je potřeba dodržovat podmínky vydané správci sítí. 

Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a 

prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky 

od výkresové dokumentace. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu 

musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost 

snížena na 0,5 metru. 

 

Po předložení situačního výkresu a následném vyjádření správců sítí Telefonica, je 

možné umístit objekty v ochranném pásmu telekomunikačního kabelu. Při křížení 

inženýrských sítí a jejich souběhu  s ostatními je ovšem nutno dodržet normu ČSN 73 6005, 

prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

3.7 STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

Pozemek je v současnosti zpevněn asfaltovým povrchem s obrubníkem po celém obvodu. 

Železné rámy podél parcel brání vjezdu či výjezdu na placenou parkovací plochu. Pěší 

komunikace je dlážděná, ulice Hollarova a Šubertova jsou taktéž vyasfaltovány a ve velmi 

dobrém stavu. U sousedního štítu budovy stojí dva reklamní poutače a nevyužívaná trafika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Obr. 7 Fotografie stávajícího stavu) 
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4. NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

4.1 KONCEPT VE VARIANTÁCH 

 

4.1.1 VARIANTA Č. 1 

 

V první variantě je navržena clona po obvodu řešených parcel, aby byla dodržena uliční linie 

památkové zóny. Pozemek by tvořil parkovací plochu s navrženými 16 odstavnými stáními.  

Tento počet je posouzen dle normy se základním rozměrem pro jedno parkovací stání (délka 

stání 5,0 m, šířka stání 2,5 m) pro osobní vozidla s ohledem na parkování u pevné překážky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Obr. 8 Návrh varianty č. 1) 

 

4.1.2 VARIANTA Č. 2 

 

Ve druhé variantě je nastíněna parkovací plocha se schodišťovým prostorem v úrovni terénu a 

čtyřpodlažní objekt s bytovými prostorami nad parkovací plochou. (9)  

  

 

 

 

 

 

 

(Obr. 9 Návrh varianty č. 2) 
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Parkovací plocha, s výjimkou schodišťového prostoru a chodníkového tělesa jdoucí 

podél objektu z ulice Šubertova, bude zaujímat celý pozemek. Návštěvníci restaurace tudíž 

nebudou mít zabráněno ve vstupu.  Objekt, jehož podlaží jsou propojena schodišťovým 

prostorem se vstupem z ulice Hollarovy, je tvořen celkem devíti byty do 100 m
2
. Tato 

varianta polyfunkčního domu je ovšem bez podzemního podlaží. 

Potřeba stání tedy vzroste na 9 odstavných a žádné parkovací stání.  Celková 

parkovací plocha je navržena až na 15 stání. Rozdíl maximálního počtu stání a stání dle 

výpočtu je tedy o 6 stání víc, a tudíž počet 9 stání je dostatečný.  

Výpočet celkového počtu stání N2: 

O0=  2.NP- 4.NP … 3 byty do 100 m
2
/ NP (1 byt/ 1 jednotku) 

Součet:    9 jednotek 

N2 = O0 * ka = 9 * 0,963 = 9 stání 

  

4.1.3 VARIANTA Č. 3 

 

Důležitou limitou pozemku je sousedící restaurace. Je proto potřeba počítat s volným 

průchodem skrz pozemek. U třetí varianty je navržen podsklepený čtyřpodlažní polyfunkční 

dům ve tvaru L s průjezdem do dvora z ulice Šubertova. Na zbývajícím prostranství je 

k dispozici parkovací plocha. (10)  

 

 

 

 

 

 

 

(Obr. 10 Návrh varianty č. 3) 

 

V prvním nadzemním podlaží je řešena občanská vybavenost se schodišťovým 

prostorem vedoucím do horních podlaží se vstupy z ulice Hollarova. Ve druhém až čtvrtém 

podlaží je navrženo celkem 9 bytů do 100 m
2
. V této variantě je počítáno s podsklepením 

celého prvního nadzemního podlaží a využitím jeho prostor pro sklepní boxy, sušárnu, 

kočárkárnu pro byty a technické místnosti zajišťující její provoz. 
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Nezbytnost stání se nyní zvýší na 9 odstavných a 1 parkovací stání. Součet stání je 

ovšem nadpočetný, neboť dvůr pojme maximálně 8 stání. Nastává tedy mezi návrhem a 

potřebou rozdíl dalších 2 stání. Tento nedostatek stání by byl potřeba vyřešen pří detailnějším 

návrhu varianty. 

Výpočet celkového počtu stání N3: 

O0=  2.NP- 4. NP … 3 byty do 100 m
2
/ NP (1 byt/ 1 jednotku) 

 Součet: 9 jednotek 

P0= 1.NP  … 173 m
2
 (administrativa s malou návštěvností=> 35 m

2
/ 1 jednotku) 

Součet:  5 jednotek 

N = O0 * ka + P0 * ka * kp = 9 * 0,963 + 5 * 0,963 * 0,25 = 10 stání 

 

4.1.4 VARIANTA Č. 4 

 

Čtvrtá varianta navazuje návrhem na předcházející řešení. Objekt je ovšem navržen 

nepodsklepený, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do občanské vybavenosti a rozdělen na 

dva samostatné celky. Ty tvoří dva schodišťové prostory se vstupy z ulice Hollarova. Jeden je 

navržen pro občanskou vybavenost v přízemí a kancelářské prostory v horních nadzemních 

podlažích, druhý poskytuje přístup pro celkem 6 bytů do 100 m
2
 v horních nadzemních 

podlažích podél ulice Šubertova. Při výpočtu celkového počtu stání dle normy byla potřeba    

6 odstavných a 2 parkovacích stání a tato kapacita by byla ve dvoře dostačující. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Obr. 11 Návrh varianty č. 4) 
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Výpočet celkového počtu stání N4: 

O0=  2.NP- 4.NP … 2 byty do 100 m
2
/ NP (1 byt/ 1 jednotku) 

Součet: 6 jednotek 

P0= 1.NP  … 100 m
2
 (administr. s malou návštěvností=> 35 m

2
/ 1 jednotku) 

 2. NP- 4. NP … 50 m
2
/ NP (administr. s malou návštěvností=> 35 m

2
/ 1 jednotku) 

 Součet: 7 jednotek 

N = O0 * ka+ P0 * ka * kp = 6 * 0,963 + 7 * 0,963 * 0,25 = 8 stání 

 

4.1.5 VYHODNOCENÍ VARIANT 

Výhody a nevýhody varianty č. 1: 

+ Dodržení uliční linie obvodovou clonou  

+ Nárůst parkovacích míst v centru města 

- Extenzivní využití lokality 

Výhody a nevýhody varianty č. 2: 

+ Dodržení uliční linie 

+ Intenzivní využití pozemku: 

v horních NP bydlení 

+ Velká kapacita parkování 

- Nevhodná orientace objektu z hlediska 

oslunění a dopravního ruchu 

- Bez využití podzemních prostor 

Výhody a nevýhody varianty č. 3: 

+ Dodržení uliční linie 

+ Intenzivní využití pozemku: 

v 1.NP občanská vybavenost 

v horních NP  bydlení 

+ Využití podzemních prostor 

- Nevhodná orientace objektu z hlediska 

oslunění a dopravního ruchu 

- Menší kapacita parkování 

 

Výhody a nevýhody varianty č. 4: 

+ Dodržení uliční linie 

+ Nejintenzivnější využití pozemku 

+ Rozčlenění objektu na bytovou a 

nebytovou část z hlediska podmínek 

oslunění a ochrany před vlivy dopravy 

+ Využití bezbariérovosti u OV 

+ Dostatečná kapacita parkování 

- Bez nevýhod 
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K podrobnějšímu zpracování byla vybrána varianta č. 4 z hlediska svého rozčlenění na 

pozemku, využití bytových i nebytových prostor a především pro využití bezbariérovosti při 

vstupu do občanské vybavenosti. Kapacita parkování byla vyhovující, avšak detailnější návrh 

je zpracován v následující podkapitole.  

 

 

4.2 VÝSLEDNÝ NÁVRH POLYFUNKČNÍCH DOMŮ 

 

4.2.1 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Východiska akceptují limity zasahující do daného území. Objekty byly navrhovány s ohledem 

na vstup do restaurace, do níž byl přístup přes řešené území. Dle katastru nemovitostí ovšem 

parcely daného území neovlivňují žádná omezení vlastnických práv, tudíž zamezení vstupu 

není nemístné. Sousední dům, jenž má s restaurací společného vlastníka, disponuje 

průjezdem, tudíž existuje možnost přesunutí vstupu do restaurace.  

Řešený čtyřpodlažní nepodsklepený polyfunkční dům je rozdělen do dvou 

samostatných objektů oddělených dilatační spárou. K rozdělení přispělo členění domu 

s různými funkčními celky a jejich dvěma schodišťovými prostory s návazností na možnost 

rozdílných majitelů. Samotné objekty odstupují také dilatační spárou od okolních stávajících 

objektů z důvodu rozdílných materiálů.  

Polyfunkční domy byly řešeny s ohledem na památkovou zónu a byly respektovány 

okolní objekty městské zástavby. Výšky objektů a navazující výšky podlaží jsou zvoleny 

s ohledem na přilehlý objekt na rušnější ulici Hollarova. Výšky výkladců lícují s 

nadpražím  oken sousedícího objektu a okna horních nadzemních podlaží dodržují úroveň 

parapetů taktéž z pohledu z ulice Hollarova. Střechy jsou navrženy mansardové, se štíty 

doléhající k sousedním budovám. 

Jednotlivé funkční celky domů jsou obstarány individuálními vstupy. Stavební objekt 

SO 01 východně umístěný je využit pro občanskou vybavenost v prvním nadzemním podlaží 

a kancelářské prostory v dalších podlažích. Vstupy jsou přístupny z ulice Hollarovy. Stavební 

objekt SO 02 orientovaný především na jih- západ je taktéž využit občanskou vybaveností, 

ovšem horní podlaží slouží k bydlení. Vstup do občanské vybavenosti se nachází na nároží 

obou ulic, do horních nadzemních podlaží je vstup pouze z ulice Hollarovy. Součástí objektů 

je dvůr s parkovací plochou s vjezdem z ulice Šubertovy vyhrazenou pro obyvatele bytů a 
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pracovníky v kancelářských prostorách, prostor pro komunální odpad a zamykatelný box pro 

jízdní kola. Přístup do dvora je taktéž umožněn zadními východy každého domu. 

Fasády jsou navrženy v odstínu RAL 1034 Pastelová žlutá, s co nejmenším kontrastem 

s okolím. Obklady do výšky nadpraží výkladců budou zhotoveny z keramiky/ kámen v barvě 

šedé. Nad výkladci jsou umístěny vhodné reklamy. 

 

4.2.2 STAVEBNĚ- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Základy objektů jsou tvořeny železobetonovými základovými pásy pod veškerými 

obvodovými i vnitřními nosnými zdmi. Mezi jednotlivými základy domů je navržena 

dilatační spára pro jejich správnou funkci.  Základová spára obvodových zdí je navržena do 

stejné výškové úrovně jako polyfunkčního domu na ulici Hollarova. Základy vnitřních 

nosných zdi není potřeba ukládat do stejné hloubky, tudíž je navržen základový pás výšky   

600 mm. Pod nejnižším stupněm schodišťového prostoru i pod výtahovou šachtou je navržena 

železobetonová patka, taktéž výšky 600 mm, aby roznesla jejich tíhu. Pod železobetonovými 

sloupy jsou umístěny železobetonové patky velikosti 1 500 x 1 500 mm. Jejich umístění je 

zvoleno s dostatečným odstupem od stávající budovy právě z důvodu umístění daných patek 

sloupů. Při návrhu základů je počítáno se soudržnou a propustnou zeminou. Vyhloubené 

základy budou opatřeny pažícími stěnami po obvodu komunikace a výkopovými jámami do 

hloubky až 2 500 mm, jsou tedy navrženy lavičky s délkou minimálně 500 mm. Podél 

základových pásů i patek je zvolen minimální volný prostor šířky 550 mm pro pozdější 

průchod. 

U obou objektů je navržen podélný stěnový konstrukční systém s částečným 

sloupovým konstrukčním systémem s podélnými rámy. Sloupy jsou navrženy ze 

železobetonu. Pro oba objekty je navržen systém Porotherm. Obvodové nosné zdivo bude 

zhotoveno z cihel 44 P+D a vnitřní nosné zdivo z cihel 30 P+D, obě zdiva jsou navržena 

s pevností střední. Pro vnitřní příčky byla vybrána cihla 14 P+D rovněž s pevností střední. 

Objekty budou v místech sloupových podélných rámů a konzol, respektive tam, kde se 

nepřekrývají první a druhé nadzemní podlaží, zatepleny, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. 

Stropy jsou uloženy podélně na nosných stěnách a rámech.  V obou stavebních 

objektech jsou navrženy stropy Porotherm s vložkami MIAKO tloušťky 250 mm 

s dostatečnou únosností. Osové vzdálenosti nosníků jsou zvoleny individuálně na určitá světlá 

rozpětí místností a to 500 či 625 mm. Stropní konstrukce přesahující přes sloupy bude řešena 
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předpjatými panely Spiroly. Nad okny či dveřmi se nachází překlady, taktéž ze systému 

Porotherm, jejichž rozměry odpovídají šířkám a velikostem otvorů.  

Schodiště jsou navržena železobetonová, monolitická. V SO 01 bude uloženo do 

nosných zdí, v SO 02 bude taktéž uloženo do nosných zdí a zároveň podepřeno průvlakem 

kotvícím do nosných zdí. Tři schodišťová ramena budou překonávat konstrukční výšku 

v prvním nadzemním podlaží 4 500 mm a v následujících podlažích 3 400 mm. Jednotlivá 

ramena mají šířku 1 500 mm. Schodiště do prvního nadzemního podlaží skýtají 25 schodišťo-

vých stupňů o výšce 180 mm a hloubce 270 mm. Do nadcházejících podlaží vede 20 schodiš-

ťových stupňů s výškou 170 mm a délkou 290 mm. Schodišťová zrcadla koncipují navržené 

výtahy o rozměrech 2 150x 2 200 mm. 

Mansardové střechy jsou navrženy jako dřevěné vaznicové soustavy se sklony 4° a 6°. 

Krytiny, okapové systémy i parapety budou zhotoveny z titanzinkového plechu. 

V prvním nadzemním podlaží občanských vybaveností je navržena PVC podlaha a 

umístěn podhled pro vzduchotechniku tloušťky 500 mm. Ve společných komunikačních 

prostorech je navržena keramická dlažba. V koupelnách, umývárnách a na záchodech bude 

taktéž keramická dlažba a obklady do horní výšky úrovně dveří. Podlahy kancelářských 

prostor budou vybaveny vhodnými koberci jako protihluková zábrana a byty plovoucími 

podlahami, linoleem či koberci dle účelnosti dané místnosti. Vnitřní stěny jsou upraveny 

štukovou omítkou. 

Pobytové místnosti jsou zajištěny denním i umělým osvětlením v závislosti na jejich 

funkčním využití a na délce pobytu osob, dostatečným větráním čistého vzduchu a vytápěním 

s možností regulace tepla. Prostory pro osobní hygienu i vaření jsou vybaveny umělým 

osvětlením a účinným odvětráním skrz objekty ven. Obytné i pobytové místnosti jsou 

prosluněny, je zajištěna zraková pohoda i ochrana před oslněním, zejména v pobytových 

místnostech se zrakově náročnou činností. Komunikační prostory i schodiště jsou opatřeny 

taktéž umělým osvětlením i odvětráním. 

 

4.2.3 TYPOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PODLAŽÍ 

 

Funkce občanské vybavenosti obou objektů byla vybrána z důvodu exkluzivity prvního 

nadzemního podlaží. Její možnosti využití jsou nesčetné. V dnešní ekonomice se majitelé či 

nájemníci neustále střídají, proto byla navržena dispozice s co největší variabilitou a 

zázemím. Světlá výška podlaží občanské vybavenosti je 3 650 mm. Počítá se zde s prostorem 

pro vzduchotechniku vedenou pod stropem. SO 01 je vybaven samostatným záchodem i 
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sprchou pro zaměstnance občanské vybavenosti a zvlášť úklidovou komorou se záchodem a 

výlevkou pro kancelářské prostory. SO 02 je zařízen také záchodem s výlevkou pro 

občanskou vybavenost. Domovní komunikační prostory jsou propojeny s občanskou 

vybaveností z důvodu průchodu ke komunálním a tříděným odpadům a jízdním kolům. 

Kancelářské prostory byly zvoleny z důvodu dopravního ruchu, neboť okna směřují do 

rušnější ulice Hollarova. Na všech podlažích jsou navrženy 3 kancelářské prostory s možnou 

variabilitou pro kuchyňský kout a dva samostatné záchody pro ženy a dva muže. Každé 

hygienické zařízení je přístupné přes umývárnu s jedním umyvadlem. 

Dispozice bytových prostor umožňují směřování oken obytných pokojů do klidnější 

ulice Šubertova, s možností jihozápadního oslunění. Na jednotlivém podlaží se nachází 2 byty 

se zasklenou lodžií a 2 technické komory nahrazující sklepní boxy. Komory jsou navrženy 

k úschově kočárků, lyží či zavařenin. Byty jsou navrženy s dispozicí 3+1, s možnou 

variabilitou dispozice na 4+1 a 2+1 na podlaží. Při řešení dispozice bylo v jednom bytě 

počítáno s kuchyní se stolem, obývacím pokojem, dvěma obytnými pokoji, koupelnou 

s umyvadlem, pračkou, s možností využití vany i sprchového koutu a samostatným záchodem. 

Druhý byt je navržen společným prostorem kuchyňského koutu, jídelny i obývacího pokoje. 

Světlá výška podlaží je 3 050 mm. 

Podlahová plocha kancelářských prostor na jedno nadzemní podlaží je 97,05 m
2
. 

Užitková podlahová plocha jednoho bytu je cca 80 m
2
 a druhého bytu cca 70 m

2
 na jedno 

nadzemní podlaží. Obytná plocha jednoho bytu je potom 51,50 m
2
 a druhého bytu 46,40 m

2
.  

Hlavní domovní komunikace umožňuje přepravu předmětů rozměrů 1950/ 1950 /800 

mm. Vstupní komunikační prostory vedoucí do horních nadzemních podlaží jsou vybaveny 

zamykatelnou skříní s vodoměry, elektroměry i měrným zařízením pro parovody.  

 

4.2.4 NÁVRH INŽENÝRSKÉ OBSLUHY 

 

Veškeré inženýrské sítě a přípojky vody, kanalizace, elektra i parovodu jsou zakresleny 

v situaci inženýrských sítí. Jejich umístění je vyneseno dle jednotlivých správců sítí technické 

infrastruktury a dle jejich informací, kapacity řadů jsou dostačující. Přípojky jsou navrženy 

nejkratší trasou a s minimálními sklony budou napojeny na stávající řady. Uzavírací ventily, 

armatury, vodoměry i elektroměry budou umístěny v prvním nadzemním podlaží 

v zamykatelných skříních. 

Správci sítí OVAK souhlasili, že přípojky pitné vody zvolené z ulice Hollarova a 

přípojka kanalizace z ulice Šubertova jsou vhodně umístěny. Přípojky vody budou na stávající 
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řad napojeny navrtávacím T kusem. Kanalizační přípojkou, jež je napojena průrazem, jsou 

svedeny splaškové i dešťové vody ze střech i parkovací plochy přes revizní šachtici do 

nevyčerpané veřejné jednotné kanalizační stoky s minimálním sklonem v hloubce 2,45 m pod 

terénem. Místo napojení kanalizační přípojky je naznačeno na následujícím obrázku. (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Obr. 12 Kapacita kanalizační stoky na ulici Šubertova) 

 

Objekty nebudou napojeny na stávající plynovod, neboť veškeré spotřebiče budou 

elektrické a objekty budou napojeny prodlouženým primárním parovodem ze směru od 

budovy ČSOB. Napojení objektů na elektrickou energii bude zprostředkováno novými elektro 

přípojkami, jež budou napojeny na stávající podzemní vedení NN. Rozvody elektrické energie 

budou navrženy z kabelů CYKY uložených pod omítkami. Zdrojem pro vytápění objektů je 

centralizované zásobování teplem společnosti Dalkia. Dodávky budou uskutečňovány přes 

předávací stanice v prvním nadzemním podlaží v zamykatelných skříních. V objektech jsou 

navrženy vytápěcí etážové systémy s vlastními předávacími stanicemi v jednotlivých funkčně 

ucelených celcích a deskové radiátory pro samotné vytápění.  

 

4.2.5 ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

 

Objekty jsou navrženy z hlediska zajištění co největší požární odolnosti a prevencí proti 

vzniku požáru. Pro domy jsou vybrány testované materiály, které odolávají ve stanoveném 

čase proti ohni i žáru.  

Každý byt je navržen jako samostatný požární úsek. Dveře jsou vybrány v souladu s 

požadavky na požární odolnost a ochranu. Společné komunikační prostory budou opatřeny 

požárními hlásiči a hydranty s hadicemi. Kancelářské prostory budou vybaveny náležitými 

bezpečnostními značkami a pokyny k požární ochraně.  V jednotlivých místnostech budou 
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informace se zakreslenými místy s požárně bezpečnostními zařízeními. Osoby s odbornou 

způsobilostí budou pověřeny pravidelnou kontrolou zařízení. Pro hasicí vozidla bude zajištěn 

přístup především z ulice Hollarova. 

 

4.2.6 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Navržené polyfunkční domy nebudou negativně působit na životní prostředí či zdraví osob. 

Jejich provoz nebude nepříjemně ovlivňovat žádnou ze složek popsanou v předchozí kapitole. 

Objekty jsou rovněž z materiálů, jež nebudou mít nevhodný dopad na lidský organizmus, 

popřípadě na životní prostředí.  

 

4.2.7 BEZBARIÉROVÁ DOSTUPNOST 

 

Tato podkapitola je v souladu s platnou vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstupy do obou objektů jsou 

v úrovni terénu, přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, pokročilého 

věku, těhotným ženám, osobám doprovázející dítě v kočárku či dítě do tří let. Vstup do 

objektu je šířky 1 350 mm s otevíraným hlavním křídlem 900 mm. Výškové rozdíly ploch 

nepřesahují 20 mm, jejich povrch je rovný, pevný a upravený proti skluzu. Přístup do horních 

nadzemních podlaží je umožněn výtahy s rozměry 2 150 x 2 200 mm. Klece výtahů jsou 

opatřeny sklopným sedátkem v dosahu ovladačů, které v kleci i na nástupních místech 

vyčnívají nad povrch okolní plochy o nejméně 1 mm. Vpravo od ovladačů se nachází reliéfní 

značky s příslušnými Braillovými znaky s parametry standardní sazby. V klecích výtahů, kde 

řídicí systémy signalizují směry budoucí jízdy, musí být zajištěny informace s hlasovou frází. 

V obou objektech jsou navrženy komunikační prostory s manipulačními prostory o průměru 

1500 mm. Dveře mají minimální světlou šířku 800 mm. Prosklené vstupní dveře jsou ve 

výšce 800 až 900 mm a zároveň 1 400 až 1 500 mm kontrastně označeny pruhem oproti 

pozadí. Přirozená vodící linie je součástí prostředí, zabezpečena zejména stěnou domů, 

sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v interiéru i exteriéru. Vodící 

linie je přerušena v místě vjezdu do dvora na vzdálenost 6 100 mm. V místě přechodu přes 

komunikaci je stávající varovný pás šířky 400 mm s nezaměnitelnou strukturou a charakterem 

povrchu odlišující se od okolí. Vyhrazená stání jsou řešena v podkapitole Návrh dopravní 

obsluhy. [10] 
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4.2.8 NÁVRH DOPRAVNÍ OBSLUHY 

 

Polyfunkční objekty jsou dobře dostupné z obou obousměrných komunikací. Vjezd do dvora 

je umožněn z ulice Šubertovy a bude sloužit pouze obyvatelům bytů a pracovníkům 

v kancelářských prostorách, tudíž je jeho přístup omezen zamykatelnými vraty a dveřmi. 

Samotné objekty disponují zadními vstupy pro příznivý účel užívání. Zásobování je řešeno 

také zadními vstupy ze dvora, kdy bude pracovníkům zásobování umožněn vstup. Zakrytý 

prostor mezi nosnými sloupy bude využit pro komunální odpad a uzamykatelný box na jízdní 

kola. Nakládání se smíšenými i tříděnými odpady bude umožněno smlouvou s technickými 

službami. 

Dvůr pokryje 8 odstavných stání pro občany bytů a zaměstnance kancelářských 

prostor. Tento počet je posouzen dle normy ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací. 

Stání odpovídají základním rozměrům pro jedno parkovací stání (délka stání 5,0 m, šířka stání 

2,5 m) pro osobní vozidla s ohledem na parkování u pevné překážky.  

Výpočet počtu odstavných stání: 

O0=  2.NP- 4.NP … 2 byty do 100 m
2
/ NP (1 byt/ 1 jednotku) 

 Součet:    6 jednotek 

P0= 2. NP- 4.NP … 97,05 m
2
/ NP (administr. s malou návštěvností=> 35 m

2
/ 1 jednotku) 

Součet:    8,3 jednotek  

N = O0 * ka + P0 * ka * kp = 6 * 0,963 + 8,3 * 0,963 * 0,25 = 8 stání 

Umístění parkovacích stání pro návštěvníky zařízení a zaměstnance občanské 

vybavenosti v rámci proluky nebo na sousedících komunikacích není možné pro nedostatek 

prostoru. Tento problém platí pro celou oblast v okolí ulice Stodolní a je řešitelný pouze 

vybudováním soustředěných parkovacích kapacit na dosud nezastavěných prolukách v rámci 

celé lokality. Jedna z takových proluk se nachází přímo  v sousedství řešeného území. 

Ověření její využitelnosti pro vybudování kapacitního parkovacího objektu  bylo před dvěma 

lety předmětem jedné z diplomových prací na FAST VŠB TUO. Část stání byla navržena i 

pro prostorově náročnější užití osobami s hendikepem či pro rodiny s dětmi. Počítá se proto, 

že potřebná kapacita parkovacích stání vyvolaná navrženým stavebním využitím nárožní 

proluky Šubrtova- Hollarova, by byla pokryta kapacitou protilehlého parkovacího domu. 
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4.2.9 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 

 

I. POZEMEK: 

Pozemek je ve vlastnictví soukromého investora, tudíž cena pozemku nebude započítána. 

Pro přehled je zde tato částka uvedena, kdyby se jeho prodej uskutečnil. 

Ceny pozemků v Moravské Ostravě pro komerční výstavbu: 

o 2011 Kč/ m
2
 

o 2214 Kč/ m
2
 

o 4034Kč/ m
2
 

o 4474 Kč/ m
2
 

o 6350 Kč/ m
2
   => ф 3817 Kč/ m

2
* kr= 3817* 0,9= 3500  Kč/ m

2
 

Celková cena za pozemek s výměrou 496 m
2
 v centru města Ostravy je 1 736 000 Kč. 

 

II. STAVEBNÍ ČÁST: 

Seznam stavebních objektů: 

SO 01  Dům č. 1 s kancelářskými prostory (východní)  

SO 02  Dům č. 2 s byty (jiho - západní)    

SO 03  Plocha s povrchem asfaltovým   
 

SO 04  Přípojka vody       

SO 05  Přípojka kanalizace + revizní šachta    

SO 06  Přípojka elektro      

SO 07  Přípojka parovodu  
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 (Tab. 1 Tabulka cen stavebních objektů) 

 MJ POČET MJ Kč/ MJ CELKEM KČ 

SO 01 m
3
 2 550 5 549 14 150 000 

SO 02 m
3
 3 100 5 549 17 210 000 

SO 03 m
2 

236 614 145 000 

SO 04 bm 8,2 1 080 2x 9 000 

SO 05 bm 20 3 618 73 000 

 ks 1 - 18 000 

SO 06 bm 1 437 2x 500 

SO 07 bm 60 9 750 585 000 

Součet    32 200 000 

 

IV. PROJEKTOVÉ PRÁCE: 

 

(Tab. 2 Tabulka cen projektových prací) 

 MJ POČET MJ CELKEM KČ 

Pozemní 

objekty 
% 8,68 2 730 000 

Inženýrské 

objekty 
% 8,29 58 000 

Součet   2 788 000 
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(Tab. 3 Celkový propočet stavebních objektů) 

P.Č. NÁZEV MJ POČET MJ Kč/MJ CELKEM Kč 

I. Pozemek - - - - 

II. Stavební část - - - 32 200 000 

III. Provozní soubory - - - - 

IV. Projektové práce - - - 2 788 000 

      

V. NUS  

 Zařízení staveniště % 2 - 644 000 

 Územní vlivy - - - - 

 Provozní vlivy - - - - 

VI. 
Stroje, zařízení a 

vybavení 
- - - 200 000 

VII. Umělecká díla - - - - 

VIII. Vyvolané investice - - - - 

IV. Rezerva % 5 - 1 610 000 

X. Ostatní náklady - - - - 

XI. 

Náklady hrazené 

z provozních 

prostředků investora 

- - - 80 000 

  

 Celková cena objektů bez DPH je 37 522 000 Kč. 
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(Tab. 4 Ekonomické vyhodnocení stavebních objektů) 

 SO 01 SO 02 Zástavba celkem  

Zastavěná plocha 171,85 m
2
 238,40 m

2
 410,25 m

2
 

Obestavěný prostor 2 550 m
3
 3 100 m

3
 5 650 m

3
 

Plocha podlažní celková 542 m
2
 655 m

2
 1 197 m

2
 

Z toho vnitřní domovní 

komunikace 
133,50 m

2
 126 m

2
 259,50 m

2
 

Z toho čistá užitková plocha 408,50 m
2
 529 m

2
 937,50 m

2
 

Z toho byty - 478,50 m
2
 478,50 m

2
 

Z toho občanská vybavenost 67,20 m
2
 46,10 m

2
 113,30 m

2
 

Počet bytů - 6 bytů 6 bytů 

Průměrná plocha bytu - 79,75 m
2
 79,75 m

2
 

Cena celkem 17 131 000 Kč 20 391 000 Kč 37 522 000 Kč 

Průměrná cena / m
2
 plochy 

podlaží 
31 600 Kč 31 150 Kč 31 350 Kč 
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5. ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce obsahovala návrh variantního řešení nezastavěné proluky na nároží ulic 

Hollarova a Šubertova v centru města Moravské Ostravy a detailnější zpracování vybrané 

varianty. Hlavní textová část práce obsahuje popis jednotlivých variant s jejich vyhodnocením 

a zdůvodněním zvolené varianty a konkrétní vypracované řešení. Jsou zde popsány funkční 

plochy objektů s návazností na okolí, dispoziční řešení podlaží, řešení dopravní a inženýrské 

obsluhy. Statická doprava zde byla velmi složitá, neboť navržený dvůr nesplňoval 

dostatečnou kapacitu. Osm odstavných stání pro občany bytů a pracovníky kancelářských 

prostor bylo vyčleněno ve dvoře navržených objektů. Zbývající parkovací stání pro 

návštěvníky zařízení a zaměstnance občanské vybavenosti vyřešil kapacitní parkovací objekt 

na protějším nároží, jenž byl před dvěma lety předmětem jedné z diplomových prací na FAST 

VŠB TUO. Část stání byla navržena i pro prostorově náročnější užití osobami s hendikepem 

či pro rodiny s dětmi. Vstupní prostory jsou navrženy bezbariérové, pro osoby s omezenou 

schopností pohybu i orientace, pokročilého věku, těhotným ženám, osobám doprovázející dítě 

v kočárku či dítě do tří let. 

 

 Řešení objektů bylo zpracováno v souladu s územním plánem, s vyjádřením správců 

sítí technické infrastruktury u existencí stávajících sítí a jejich souhlasem při návrhu nových 

přípojek sítí. Je zde počítáno s umístěním a výškovým členěním polyfunkčního domu 

v památkové zóně, tedy především s návazností na okolní zástavbu. 

 

Návrh polyfunkčních domů jsem zpracovala podle platných norem a vyhlášek a 

využila jsem poznatků získaných během studia.  

 

 Zpracování tohoto tématu pro mě bylo poněkud obtížné, neboť s lokalitou je 

skloubeno mnoho limitů a problémů. Šlo především o sousední asijskou restauraci, jejíž vstup 

je vyveden na dané území a statickou dopravu, kdy parkovací plocha není největší. Dalšími 

řešenými problémy byly oslunění pozemku, neboť východní strana je zastavěna a ruch 

vozidel z hlučnější ulice Hollarova. Tato práce pro mě byla ovšem přínosná, neboť mně 

přinesla spousty nových poznatků. 
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