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1.  Úvod  

 

Město Karviná se od roku 2000 potýká s vysokým úbytkem obyvatel. Důvodem je útlum 

těžby černého uhlí, vysoká nezaměstnanost, nepříznivý stav životního prostředí a změna 

životního stylu. S tím souvisí jevy jako snižování porodnosti, stárnutí obyvatelstva, 

suburbanizace, odliv vzdělaných obyvatel do větších měst a růst kriminality. Z toho důvodu 

se zvyšuje počet opuštěných objektů, neobydlených bytů a nových brownfieldů. 

 

Příkladem může být vybraná základní škola na ulici Víta Nejedlého, která již v roce 

2009 omezila svou činnost v důsledku nedostatečného počtu žáků a v roce 2010 byla 

uzavřena definitivně. V současné době je objekt opuštěn a čeká na znovuoživení.  

 

Vzhledem k tomu, že zájmovému území nebyla již řadu let věnována patřičná 

pozornost, došlo ke vzniku mnoha problémů. K nejpalčivějším z nich patří samotná 

opuštěnost objektu, který láká nejenom kriminální živly a sběrače kovů, ale i zvědavou 

mládež. Po posledních zkušenostech se zloději správce objektu řešil neustále se opakující 

problém s násilným vniknutím cizích osob do objektu zabedněním oken v přízemí. Toto 

opatření ještě zhoršilo celkový pohled na tuto budovu.   

 

Jedním ze způsobů, jak navrátit život do opuštěných areálů, je zapojení obyvatelstva. 

Fenoménem dnešní doby je anonymita městského života. V práci je proto kladen důraz na 

to, aby návrh vedl obyvatele k aktivnímu trávení volného času, rekreaci a setkávání s dalšími 

obyvateli, což vede k prohlubování sousedských vztahů.  

 

Součástí návrhu je úprava přilehlého parku, který na první pohled působí nevzhledně. 

Dřeviny, které se zde nacházejí, se spíše hodí do rozlehlejších parků. Navrácení života do 

této plochy zvýší zájem o aktivní trávení volného času a posílí sousedské vztahy. Vzorem 

mohou být plochy veřejné zeleně a parků v řadě českých i zahraničních měst, které jsou 

důkazem toho, že i z nevzhledného prostoru je možno vytvořit zajímavé a příjemné 

prostředí. To pak vede ke zvýšené návštěvnosti obyvatel různých věkových kategorií, což 

má z hlediska mezilidských vztahů velký význam.   
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V návrhu je uvažováno s tím, že objekt je již po částečné demolici spojovacího 

traktu, čímž vzniknou dvě oddělené budovy, tedy budova tělocvičny včetně zbytku 

spojovacího traktu a čtyřpodlažní hlavní budova s učebnami. Tělocvična bude sloužit svému 

původnímu určení, avšak pro podnikatelské účely. Projekt na demolici části objektu je již 

zhotovený, ale k samotné realizaci ještě nedošlo. 

 

V úvodu práce bude uvedena charakteristika stávajícího stavu, popis zeleně, 

technické a dopravní infrastruktury. V části druhé bude proveden návrh nového využití 

objektu bývalé základní školy včetně přilehlého parku ve variantách.  

 

První polovina návrhu se zabývá úpravou veřejných ploch a zeleně ve dvou 

variantách. Vybraná varianta je zpracovaná detailněji s důrazem na technickou 

infrastrukturu, dopravní infrastrukturu a parkové úpravy. Pro obě varianty je zpracován 

osazovací plán, který umožňuje nahlédnout do konečné podoby navržené zeleně.   

 

Druhá část návrhu se zabývá samotným objektem ve třech variantách. Vybraná 

varianta je zpracovaná detailněji s důrazem na typologické požadavky a požadavky na 

užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.     

 

1.1 Důvod výběru tématu diplomové práce 

 

Autorka práce se po většinu času studia na VŠB – Technická univerzita Ostrava zabývala 

problematikou brownfieldů. Bakalářská práce autorky byla na téma Karviná – analýza 

brownfieldů ve městě. Bylo logickým důsledkem, že i téma diplomové práce bude zaměřeno 

na tuto problematiku.  

 

Ve spolupráci s Magistrátem města Karviná bylo vytipováno několik vhodných 

lokalit. Nakonec byla použitelná pouze jedna lokalita a ta se stala předmětem diplomové 

práce. Hlavním důvodem tohoto výběru byla skutečnost, že byla dostupná větší část 

projektové dokumentace, ze které je možné vycházet. Objekt již dříve byl předmětem studie 

zpracované na žádost Magistrátu města Karviná.     
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1.2 Podklady 

 

Mezi podklady použité pro zpracování diplomové práce patří mapové podklady, územní plán 

města Karviná, vyjádření správců sítí a projektová dokumentace stávajícího stavu. 

Nejhodnotnější informace byly získány na základě místního šetření ve vybrané lokalitě         

a také spolupráce se zaměstnanci Magistrátu města Karviné (odbor majetkový).  
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1 Základní terminologie 

 

Změna v území 

 Změna v území je změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně 

umisťování staveb. [12] 

 

Územní plánování 

Územní plánování je soustavná činnost pro usměrnění (řízení) vývoje (uspořádání) 

v určitém území.  

 

Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je 

zlepšit vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních                       

a civilizačních hodnot. [4] 

 

Územní plán obce 

 Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 

jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy        

a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro 

územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. [12] 

 

Územní studie 

 Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, 

případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné 

infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat 

nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [12] 
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Funkční využití ploch 

 Funkční využití ploch je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy 

odlišné svým specifickým určením, např. plochy obytné, veřejného vybavení, výrobní 

(průmyslové, zemědělské, sklady), sportu a rekreace, veřejné zeleně, jiné zeleně, dopravní, 

vodní, technického vybavení. [4] 

 

Plocha 

Část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí, která je vymezena 

v politice územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě 

v územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího 

využití a její význam. [12] 

 

Zastavěné území 

 Území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li 

obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená 

k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí. [12] 

 

Nezastavěné území 

 Pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy. [12] 

 

Nezastavitelný pozemek 

Pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán, a to 

1. pozemek veřejné zeleně a parku sloužící obecnému užívání; 

2. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře 

větší než 0,5ha. [12] 

 

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. [12] 

 

Změna dokončené stavby 

 Změnou dokončené stavby je 

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje 



16 
 

b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje, a která je vzájemně provozně 

propojena s dosavadní stavbou 

c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení 

stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. [12] 

 

Územní rozhodnutí 

 Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, 

měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.  

 Územní rozhodnutí je rozhodnutí o 

a) umístění stavby nebo zařízení 

b) změně využití území 

c) změně vlivu užívání stavby na území 

d) dělení nebo scelování pozemků 

e) ochranném pásmu. [12] 

 

Bezbariérové užívání stavby 

Užívání stavby a jejich částí tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami 

s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami doprovázejícími dítě 

v kočárku nebo dítě do tří let. [17] 

 

Dům s pečovatelskou službou 

 Není zařízením sociálních služeb, ale jedná se o byty ve vlastnictví obce, o nichž také 

sama obec rozhoduje. To znamená, že přiděluje tyto byty na základě předem stanovených 

kritérií jednotlivým žadatelům o tento druh bydlení, s nimiž pak uzavírá běžnou nájemní 

smlouvu. [39] 

 

Budova 

 Nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek 

převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. [16] 

 

Obytná budova 

 Stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň dvě třetiny podlahové plochy 

připadají na byty, včetně plochy domovního vybavení určeného pro obyvatele jednotlivých 
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bytů (nezapočítávají se plochy společného domovního vybavení a domovních komunikací). 

Člení se na bytové nebo rodinné domy. [20] 

 

Bytový dům 

Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. [20] 

 

Byt 

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, která svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto 

účelu užívání určen. [20] 

 

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 m2, 

pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2. [20] 

 

Příslušenství bytu 

 Prostory, které doplňují obytné místnosti a jsou určeny pro zajištění bytové 

komunikace, osobní hygieny, vaření a dalších funkcí, nutných pro trvalé užívání bytu. [20] 

 

Nadzemní podlaží 

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

800mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu 

domu; nadzemní podlaží se stručně nazývá také: 1. podlaží, 2. podlaží atd., včetně podlaží 

ustupujícího. [20]   

 

Technická infrastruktura 

 Technická infrastruktura je souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb                

a zařízení zpravidla nevýrobního charakteru, které mají umožňovat řádný provoz území 

včetně výrobních činností. [4] 

 

Limity využití území 

Limity využití území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů vyplývajících 

z územního plánování. Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití 
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území. Stanovují nepřekročitelnou hranici nebo rozpětí pro využití a uspořádání území. Jsou 

pro pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace závazné a musí je 

respektovat. [32] 

 

Vsakovací zařízení:  

Zařízení určené ke vsakování srážkových povrchových vod do horninového 

prostředí. [22] 

 

Parkování 

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

návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. [19] 

 

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. [19] 

 

Parkovací stání 

 Plocha určená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla. [19] 

 

Parkoviště 

 Venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní 

komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání. [19] 

 

Rezident 

 Osoba bydlící nebo sídlící v dané lokalitě. [19] 

 

Terénní úprava 

 Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, 

jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné        

a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou 

hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy 

pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu. [12] 
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2.2 Typologické požadavky: 

 

Tab.1. Doporučené nejmenší plochy obytných místností, ČSN 73 4301 Obytné budovy [20] 

Funkční využití obytné místnosti 
Nejmenší plocha 

místnosti [m2] 
Charakteristika bytu 

Ložnice s jedním lůžkem 8m2 (12m2)  

Ložnice se 2 lůžky 12m2 (17m2)  

Obytná kuchyně nahrazující obývací 
pokoj 

16m2 (22m2) U bytů s 1 obytnou místností 

 18m2 (24m2) U bytů se 2 obytnými místnostmi 

 

Údaje v závorkách udávají doporučené nejmenší plochy místností bytů pro těžce 

pohybově postižené osoby. 
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3. Základní údaje o území 

 

3.1 Poloha města Karviná 

 

Město Karviná se nachází v severovýchodní části České republiky v Moravskoslezském 

kraji. Z velké části hraničí s Polskem. Hranici tvoří řeka Olše, která je nejdůležitějším 

vodním tokem na území města. Rozloha území činí téměř 57,5km2. Průměrná nadmořská 

výška je 230 m n. m.. Dle dostupných údajů zde žije 57 005 obyvatel a jejich počet neustále 

klesá.    

 

 

 
Obr. 1 Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský kraj [35] 

 
 

 Město je složeno z devíti městských částí, mezi něž patří Fryštát, Doly, Lázně 
Darkov, Ráj, Staré Město, Nové Město, Mizerov, Hranice a Louky. Ze sousedních obcí 
můžeme jmenovat Petrovice u Karviné, Doubrava, Stonava a Dětmarovice.  
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3.2 Dopravní infrastruktura 

 

Městská hromadná doprava je zajištěna deseti autobusovými linkami, které zajišťuje 

dopravce ČSAD Karviná a.s. 

 

 Mezi nejvýznamnější silnice procházející územím města Karviná patří:  

• silnice I/67: trasa Český Těšín – Karviná - Bohumín – (napojení na D1) – státní 

hranice 

• silnice I/59: trasa Ostrava – Orlová - Karviná 

• silnice III/475: trasa Havířov – Horní Suchá – Karviná – Petrovice – státní hranice  

 

Významná je také železniční doprava, která je zajišťována především prostřednictvím 

celostátní elektrifikované železniční trati č. 320 Bohumín – Čadca, s odbočkou Dětmarovice 

– Petrovice u Karviné. [33]   

 

3.3 Klimatické podmínky 

 

Karviná leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 10. Území je charakterizováno mírně 

teplou, vlhkou až velmi vlhkou, rovinatou až pahorkatinatou klimatickou podoblastí              

s mírnou zimou. Typickým klimatickým znakem jsou poměrně vysoké srážky, které jsou 

podmíněny blízkostí návětrných svahů Beskyd a celkovou oceánitou území. [33] 

 

 Dlouhodobá průměrná teplota vzduchu je 9°C, dlouhodobý průměrný roční úhrn 

srážek činí 778mm. Průměrná letní teplota je 29°C, zimní je -15°C. [34] 

 

3.4 Stav životního prostředí 

 

Současný stav životního prostředí je ovlivněn průmyslovým charakterem území. Původně se 

na území města Karviná rozvíjelo především zemědělství. Zvrat nastal v 18. století, kdy byla 

objevena ložiska černého uhlí. Od této doby se zde začal rozvíjet těžební průmysl, který je 

nyní na ústupu. Těžba černého uhlí výrazně změnila krajinný ráz území                                 

a podepsala se na zhoršení kvality ovzduší. V důsledku poddolování bylo původní centrum 

Karviné - Solca strženo a na některých místech zaplaveno vodou.     
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 Na znečištění ovzduší se podílí také Teplárna Karviná, Dalkia a.s. a Dětmarovická 

elektrárna. Nemalý podíl na znečištění ovzduší má doprava. Pravidelně jsou překračovány 

limity koncentrací škodlivých látek v ovzduší (PM10, SO2, NOx a další).  

 

3.5 Socioekonomické zhodnocení území 

 

Mezi největší problémy města Karviná patří především vysoká nezaměstnanost, kriminalita, 

suburbanizace, stárnutí obyvatelstva, vzdělanost, zvyšující se počet bezdětných rodin, 

opuštěnost bytů.  

 

V Karviné je tradičně vysoká míra nezaměstnanosti, která se ještě prohloubila 

v důsledku útlumu těžby černého uhlí. Se zvyšující se nezaměstnaností roste mimo jiné 

kriminalita. V žebříčku úrovně kriminality se Karviná řadí mezi prvních 10 okresů v České 

republice.   

 

Nedostatek pracovních příležitostí, nízké mzdy, kriminalita, sociální nepokoje a stav 

životního prostředí má za následek neustálé snižování počtu obyvatel, kteří odcházejí do 

větších měst nebo do okolních obcí. Velkým problémem je odliv vzdělaných obyvatel.  

 

Přestože se ceny bytů neustále snižují, pro většinu obyvatel jsou i tak příliš vysoké. 

Proto se na území města můžeme setkat s velkým počtem opuštěných bytů.  

 

Změna životního stylu má na svědomí snižování počtu obyvatel v domácnosti 

(fenomén singles), zvyšování počtu bezdětných domácností a s tím související stárnutí 

obyvatelstva. To vede ke zvyšování poptávky po malometrážních bytech a také po sociálních 

a zdravotnických službách.  

 

3.6 Územní plán 

 

Platný územní plán obce Karviná pro správní území města Karviné (katastrální území 

Karviná – město, Ráj, Darkov, Staré Město u Karviné, Louky nad Olší) byl schválen 

6.9.1994, poslední změna č.9 byla vydaná dne 14.9. 2010 ( účinná od 4.10. 2010). 



23 
 

Zhotovitelem je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědným projektantem je Ing. 

Arch. Jana Šimíčková.     

 

3.7 Základní údaje o městské části Ráj 

  

Městská část Ráj se nachází v jihovýchodní části města Karviná a z větší části tvoří hranici    

s Polskem. Z jihu je vymezena řekou Olší. Přibližná rozloha činí 7,6 km2.  

 

Městská část Ráj byla původně samostatnou obcí. Později v první polovině 20. století 

byla spojena s Fryštátem a Karvinnou v jeden územní celek. V 60. letech 20. století zde 

započala výstavba sídliště s bohatou občanskou vybaveností. Dnes zde žije téměř polovina 

obyvatel města.    

 

Na území původně samostatné obce Ráj se dokonce nacházel zámek Ráj, který musel 

být po rozsáhlém požáru ve druhé polovině 20. století zbourán.    

  

Mezi nejvýznamnější stavby patří Nemocnice s poliklinikou, městský stadion, 

centrální hřbitov a přírodovědná stanice. Významný je mimo jiné Černý les, kde se původně 

nacházela vojenská kasárna. Dnes se jedná o dosti oblíbenou část města, která je 

navštěvována nejenom místními obyvateli, ale také obyvateli Polska, se kterým tento les 

tvoří hranici.   
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4. Stávající stav 

 

4.1 Vymezení a charakteristika řešeného území 

 

Areál bývalé základní školy se nachází v městské části Ráj na ulici Víta Nejedlého. Původně 

se jednalo o jednu ze dvou částí základní školy Prameny, přičemž řešený objekt byl určen 

pro výuku žáků prvního stupně.   

 

 Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti centra městské části Ráj s bohatou 

občanskou vybaveností a přibližně dva kilometry od centra města Karviná. V docházkové 

vzdálenosti do 250m se nachází autobusová zastávka Ráj, Kosmonautů. Další zastávky jsou 

v docházkové vzdálenosti  510m a 780m.     

 

 Z východní strany je území ohraničeno jednosměrnou ulicí Víta Nejedlého, jižní část 

je vymezená jednosměrnou ulicí Březová. Západní hranici tvoří sportoviště základní školy 

Prameny. Jihozápadním směrem se nachází Pedagogicko psychologická poradna Karviná. 

Okolní zástavba je tvořená maximálně šestipodlažními bytovými domy v družstevním 

vlastnictví. Západně se nachází pohostinství a mateřská škola Prameny. 

 

 

Obr. 2 Poloha řešeného území, www.mapy.cz [37] 

ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA 

CENTRUM 
2km 
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Obr. 3 Poloha řešeného objektu a přilehlého parku, www.mapy.cz [36] 

 

4.2 Majetkoprávní vztahy 

 

Vymezené území je ve vlastnictví statutárního města Karviná. V tabulce je uveden přehled 

dotčených pozemků a staveb v zájmovém území. 

 

Tab.2. Přehled dotčených pozemků a staveb, Český úřad zeměměřičský a katastrální [38] 

Parcelní 
číslo 

Vlastník Druh pozemku 
Výměra 

[m2] 

497/31 Statutární město Karviná Sportoviště a rekreační plocha 23 110 

497/32 
Moravskoslezské sdružení 
Církve adventistů sedmého dne 

Zastavěná plocha a nádvoří 377 

497/33 Zemánek, Zemánková Zastavěná plocha a nádvoří 428 

497/34 Statutární město Karviná Zastavěná plocha a nádvoří 1 853 

497/72 Moravskoslezský kraj Zastavěná plocha a nádvoří 328 

497/73 Statutární město Karviná Sportoviště a rekreační plocha 4 446 

497/90 Statutární město Karviná Ostatní plocha (zeleň) 4 868 

497/91 Zemánek, Zemánková Zastavěná plocha a nádvoří 202 

497/96 Statutární město Karviná Zastavěná plocha a nádvoří 494 

497/97 Statutární město Karviná Zastavěná plocha a nádvoří 4 132 

497/98 Statutární město Karviná Zastavěná plocha a nádvoří (spol. dvůr) 799 

ZŠ 

PARK 
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Parcelní 
číslo 

Vlastník Druh pozemku 
Výměra 

[m2] 

497/99 Statutární město Karviná Zastavěná plocha a nádvoří 698 

497/100 Moravskoslezský kraj Sportoviště a rekreační plocha 2 911 

497/102 Zemánek, Zemánková Ostatní plocha (zeleň) 2 246 

497/103 Zemánek, Zemánková Ostatní plocha (zeleň) 650 

497/104 Zemánek, Zemánková Ostatní plocha (zeleň) 730 

497/105 
Moravskoslezské sdružení 
Církve adventistů sedmého dne 

Ostatní plocha (zeleň) 2 033 

497/112 DALKIA Česká republika a.s. Zastavěná plocha a nádvoří 212 

497/134 
Moravskoslezské sdružení 
Církve adventistů sedmého dne 

Zastavěná plocha a nádvoří 33 

498/1 Statutární město Karviná  Ostatní plocha (ostatní komunikace) 6 346 

 

4.3 Předmět návrhu 

 

Předmětem práce je návrh nového využití objektu bývalé 28 třídní základní školy, který je 

v současné době opuštěn, a s tím související úpravy veřejných prostranství a okolní zeleně, 

zejména přilehlého parku. 

 

Návrh nebude obsahovat veškeré náležitosti pro územní rozhodnutí, ale bude 

zpracován ve formě studie. 

 

4.4 Objekt bývalé základní školy 

 

4.4.1 Popis stávajícího stavu 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s plochou střechou. O tom, zda je objekt podsklepený, nejsou 

dostupné všechny informace, což je způsobeno nekompletností projektové dokumentace. 

Stavba je složená ze tří částí a to: objekt hlavní budovy s učebnami tvořící tři dilatační celky, 

spojovací chodba tvořící dva dilatační celky a tělocvična tvořící jeden dilatační celek.  

 

Stavba byla dokončena v roce 1964 a sloužila svému původnímu účelu až do roku 

2010. Důvodem pro uzavření školy byl úbytek žáků v důsledku snižování porodnosti            

a počtu obyvatelstva.  
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Terén je téměř rovinný, mírně se svažující jihozápadním směrem. Největší terénní 

nerovnost lze identifikovat v místě tvořící hranici mezi předmětnou školou a základní školou 

Prameny, která je stále v provozu.   

 

Po prohlídce objektu a okolí bylo zjištěno, že areál mateřské a základní školy se 

nachází v prostředí, které je velice příjemné, klidné a splňující všechny požadavky na 

bydlení. Velice pozitivní dojem budí velké množství zeleně.     

 

 

Obr. 4 Dobová fotografie řešeného objektu, Karviná v proměnách času [40] 

 

S ohledem na snahu navrátit život do tohoto objektu, byl vytvořen návrh na demolici 

části spojovací chodby v rozsahu jednoho dilatačního celku, díky němuž dojde k rozdělení 

jednoho objektu na dva, tedy hlavní budova s učebnami a tělocvična s částí spojovací 

chodby. Návrh je již zpracovaný, avšak k jeho realizaci zatím nedošlo. Tento záměr je 

v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, ve které je uvažováno s rozdělením 

tohoto objektu.   
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Díky výše uvedené skutečnosti bude v další části diplomové práce proveden návrh 

nového využití pouze hlavní budovy s učebnami, která tvoří trojtrakt.      

 

4.4.2 Stavebně technické řešení objektu 

Základová konstrukce je tvořená železobetonovým roštem s železobetonovou základovou 

deskou tloušťky 6cm.  

 

 Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými pilíři s rozměry                 

400 x 400mm probíhající přes všechny podlaží v modulu 4500mm a 6650mm. Příčky jsou 

tvořeny z cihel tloušťky 124 mm a 250 mm, v prostorách šatny je železobetonová moniérka 

tloušťky 114mm. V prostorách umýváren a WC jsou umístěné ocelové dělící příčky. 

Obvodové zdivo mezi pilíři je tloušťky 250mm.  

 

 Obě schodiště jsou železobetonové deskové s vybetonovanými stupni s povrchem 

z litého teraca a zábradlím z PVC.  

 

 Stropní konstrukce je všude monolitická železobetonová s osovou vzdáleností 4500   

a 6650mm. 

 

 Na ploché střeše se spádem 3‰  se nacházejí dešťové svody a vyústění digestoře, 

který se nachází v prostorách učebny chemie. Krytina je tvořená ze skelné tkaniny 

s povlakem skloruboroidu. Veškeré odpady, římsy a dilatační spáry rozměru 75mm jsou 

oplechovány.  

 

 Okna jsou především zdvojená, kyvná se sklopným křídlem. V prostorách schodiště  

a chodby je ocelové okno zdvojené. Vchodové dveře jsou kovové, růžové barvy. Interiérové 

dveře jsou umístěné do ocelových zárubní, dveře v umývárně a WC jsou plechové. Ostatní 

parametry jsou uvedené ve výkresové části.   

  

4.4.3 Zpevněné plochy 

Ve vymezené ploše se nachází pouze asfaltová přístupová komunikace pro pěší šířky 3,5 m 

v nejužší části a 5,7 m v místě vstupu do objektu. V prostorách tvořící rekreační                    

a odpočinkovou část je naznačený betonový kruh, který pravděpodobně původně sloužil jako 

plocha určená k různým hrám dětí.  
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4.4.4 Zeleň 

Stav zeleně je nejslabším místem. Travnaté plochy jsou pravidelně udržované, avšak to 

neplatí pro dřeviny. Keře jsou přerostlé, nevzhledné a vysázeny náhodně.  

 

 Nejhorší je ta část nacházející se uvnitř oploceného areálu. Jsou zde dvě skupiny 

náletových dřevin a obrostů pařezů. Místním šetřením bylo zjištěno, že původní dřeviny byly 

vykáceny a ze vzniklých pařezů začaly růst nové stromy, které dosahují výšky přes 15m.     

 

 Nejvíce vyskytující se dřevinami jsou borovice lesní, bříza bělokorá, lípa srdčitá, 

líska obecná a ptačí zob obecný. Podrobnější informace o stávajícím stavu zeleně jsou 

uvedené v příloze č.2 Inventarizace dřevin. 

  

4.4.5 Technická infrastruktura 

Vzhledem k tomu, že se jedná o území se zástavbou bytových domů, nachází se zde veškeré 

druhy sítí technického vybavení v dostatečné kapacitě. V tabulce je uveden přehled 

jednotlivých sítí včetně ochranného pásma.  

 

Tab.3 Přehled inženýrských sítí, více zdrojů – vyjádření správců sítí, [13] 

Druh Vlastník Ochranné pásmo 

Vodovod DN 150 SmVaK, a.s. 1,5 m 

Kanalizace DN 500 SmVaK, a.s. 1,5 m 

Kanalizace DN 400 SmVaK, a.s. 1,5 m 

Kanalizace DN 300 Statutární město Karviná 1,5 m 

Středotlaký plynovod DN200 RWE, s.r.o. 1 m 

Podzemní vedení NN do 1 kV ČEZ, a.s. 1 m 

Podzemní vedení VN do 35 kV ČEZ, a.s. 1 m 

Transformační stanice do 52 kV zděná ČEZ, a.s. 2 m 

Elektronické komunikace Telefónica, a.s. 1,5 m 

Veřejná komunikační síť UPC, s.r.o. 1,5 m 

Teplovod DALKIA, a.s. 2,5 m 
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 Pro návrh bude využito stávajících tras inženýrských sítí. Největší překážkou 

v návrhu je zmiňovaná demolice části spojovací chodby, kde se v současné době nachází 

elektrorozvodna, hlavní uzávěr plynu a výměníková stanice.  

 

 Pro návrh vsakovacího zařízení srážkových vod byla zjištěna přibližná hladina 

podzemní vody, která činí 7,5 až 8m. Přesnější informace budou předmětem 

hydrogeologického průzkumu v případě realizace návrhu.  

 

Jednotná kanalizace DN300 je ve vlastnictví Statutárního města Karviná, a proto ve 

vyjádření správce sítě o ní není zmínka. Jediným podkladem pro zjištění přibližné trasy je 

původní projektová dokumentace (nejedná se však o dokumentaci skutečného provedení 

stavby). Skutečná trasa bude stanovena až na základě podrobného průzkumu.  

 

4.4.6 Zhodnocení stávajícího stavu 

V současnosti se objekt nachází v poměrně dobrém stavu, opuštěn byl nedávno. Čím déle 

bude stavba ponechána svému osudu, tím větší budou náklady na jeho znovuuvedení do 

provozu.   

 

 

 Obr. 6 Pohled na řešený objekt 
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4.5 Park 

 

4.5.1 Popis stávajícího stavu 

Park se rozprostírá na ploše 4 503m2. Území lze popsat jako zatravněnou plochu 

s dřevinami, které jsou rozmístěné především po jeho obvodě. Na první pohled působí velice 

upraveně, avšak po důkladné prohlídce bylo zjištěno, že je za potřebí provést úpravy zeleně  

a zpevněných ploch. Svým řešením nevybízí místní obyvatele k návštěvě. Chybí zde 

základní sedací mobiliář.    

 

4.5.2 Zpevněné plochy 

V ploše parku jsou zpevněné plochy vybudované z asfaltu, šířky maximálně 2m. Uprostřed 

zeleně se dále nachází betonové multifunkční hřiště. Zpevněné plochy v parku je třeba 

upravit, rozšířit a doplnit o základní mobiliář.  

 

Živičné komunikace jsou značně poškozené především působením povětrnostních 

vlivů. Proto jím prorůstají plevelné rostliny. Povrch a celkové řešení je nevhodné pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace, především pro matky s dětmi v dětském 

kočárku.     

 

 Umístění multifunkčního hříště neodpovídá požadavkům na orientaci vůči světovým 

stranám. Také jeho betonový povrch je nevhodný. Působením povětrnostních vlivů byly 

způsobené nerovnosti, které mohou zapříčinit zranění hráčů.   

 

4.5.3 Zeleň 

Stejně jako v prostorách školy i zde jsou zatravněné plochy řádně udržované. Stromy 

osychají a vypadají, jako by byly vysázeny náhodně a svým charakterem a vzhledem spíše 

odpovídají dřevinám vhodným pro rozsáhlé parky. 

 

 Nejvíce vyskytující se dřevinami jsou borovice lesní, jasan ztepilý, jilm habrolistý, 

bříza bělokorá, lípa srdčitá, líska obecná a ptačí zob obecný. Podrobnější informace              

o stávajícím stavu zeleně jsou uvedené v příloze č.2 Inventarizace dřevin. 
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4.5.4 Zhodnocení stávajícího stavu 

Už při prvním pohledu na obrázek č. 5 je zřejmé, že park je sice v rámci možností udržován 

(zejména občasným posečením trávníku), celkový dojem však působí chaoticky                    

a nevzhledně. Je to způsobené tím, že vysazené dřeviny nebyly po řadu let odborně ošetřeny 

a byly ponechány svému osudu. Vznikl tak propletenec větví a poškozených kmenů, který 

spíše odpuzuje, než láká k návštěvě. Po podrobné prohlídce byly zjištěny skutečnosti, které 

na první pohled nebyly viditelné (skládka odpadků).  

 

 

 Obr. 5 Pohled do parku 
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5. Návrh veřejných ploch a zeleně 

 

Návrh veřejných ploch a zeleně je proveden ve dvou variantách. V obou případech je kladen 

důraz především na zatraktivnění území pro obyvatele a vytvořit tak pro ně podnět pro 

aktivní trávení volného času a sousedské setkávání.  

 

 V obou variantách je uvažováno s terénními úpravami bezprostředního okolí objektu 

pro zajištění jeho bezbariérovosti a také s úpravami prostoru hraničící s areálem ZŠ 

Prameny. Použitím dostatečného množství laviček dochází k zajištění komfortu a rekreační 

funkce, parkové světelné zdroje podněcují pocit bezpečí.  

 

Dle platného územního plánu je areál bývalé základní školy označen jako plocha 

určená pro občanskou vybavenost, areál parku jako plocha veřejné zeleně a parků.   

 

5.1 Varianta č.1 

 

Návrh varianty byl založen na základě předpokladu, že budova bývalé základní školy bude 

sloužit jako dům s pečovatelskou službou. Proto nebylo uvažováno s návrhem velkého 

množství hřišť. Orientace návrhu je spíše na rekreační, kulturní a společenský užitek pro 

místní obyvatele. 

  

Z celkového počtu dřevin (viz příloha č.2 Inventarizace dřevin) je zachováno 37 

stromů a keřů. Převážná část řešeného území je zatravněná. Mezi navržené dřeviny paří 

borovice černá „Pyramidalis“, borovice limba, smrk východní, smrk pichlavý „Hoopsii“, 

jedle ojíněná, jinan dvoulaločnatý, javor červený, javor mléč, mochna křovitá, jalovec 

poléhavý, tavolník nízký a další.  

 

Zpevněné komunikace pro motorová vozidla jsou živičná. Komunikace pro pěší 

v severní části jsou vytvořené z betonové zámkové dlažby uložené do pískového lože, 

ostatní plochy jsou mlatové. Šířka přístupové komunikace do řešeného objektu je 4m, a to 

z důvodu zajištění přístupu vozidel požární a záchranné služby. Šířka ostatních komunikací 

se pohybuje v rozmezí 2,5 až 3m. 
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V severní části území je navržená parkovací plocha s kolmým řazením určená 

rezidentům zahrnující dvě vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu            

a orientace. V jižní části se nachází parkovací plocha s kolmým řazením určená 

zaměstnancům, která zahrnuje jedno vyhrazené stání. Celkový počet stání je 29.  

 

V návrhu můžeme identifikovat dvě dominanty. První dominantou je růžový sad 

kruhového půdorysu. Jednotlivé záhony jsou lemovány kamennou zídkou tloušťky 300mm. 

V centrální části je umístěna dominantní dřevina hloh obecný, který se vyznačuje výrazným 

květem. Druhou dominantou je amfiteátr s pódiem s čtvrtkruhovým půdorysem. Sedadla 

jsou navržená ve čtyřech stupních, z nichž nejnižší stupeň nacházející se přímo na terénu, je 

určený pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Druhá strana těchto stupňů je 

osázena nenáročnými keři. V návrhu je zajištěn dostatečný přístup pro účinkující 

v kulturních představeních.  

 

V jihozápadní části se nachází hřiště na pétanque s dřevěným altánem.  

 

5.1.1 Vyhodnocení varianty č.1 

Tato varianta je svým řešením určena spíše pro obyvatele vyšší věkové kategorie. Zahrnuje 

velké množství odpočinkových ploch a také květinových záhonů. Velkým kladem návrhu je 

amfiteátr, který je významným prvkem a to nejen z hlediska zajištění kulturních aktivit, ale 

také z hlediska prohlubování společenských a mezigeneračních vztahů. Na druhou stranu je 

amfiteátr zdrojem hluku, který by mohl obtěžovat okolní obyvatele. Hlavní nevýhodou 

návrhu je potřeba pravidelné údržby květinových záhonů a růžového sadu. Pokud by nebyla 

zajištěna údržba zeleně, mohla by se z krásných a honosných záhonů stát neupravená 

zarostlá plocha, což by znamenalo návrat do původního stavu.     

 

5.2 Varianta č.2 

 

Návrh varianty byl založen na základě předpokladu, že budova bývalé základní školy bude 

sloužit jinému účelu, než je tomu ve variantě č.1. V severní části území je navrženo dětské 

hřiště se sedmi herními prvky a vřesoviště. V jižní části návrhu se nachází hřiště určené pro 

pétanque, volejbal / nohejbal a stolní tenis.  
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 Zpevněné komunikace pro motorová vozidla jsou živičná. Komunikace pro pěší jsou 

navržené z betonové zámkové dlažby a z povrchu mlatového. Šířka přístupové komunikace 

pro pěší k řešenému objektu činí 4m z důvodu zajištění přístupu vozidlům požární                 

a záchranné služby. Rozměry parkoviště respektují požadavky ČSN 73 6056 Odstavné         

a parkovací plochy silničních vozidel. 

 

Z celkového počtu dřevin (viz příloha č.2 Inventarizace dřevin) je zachováno 26 

stromů a keřů. Převážná část řešeného území je zatravněná. Mezi navržené dřeviny paří 

borovice černá „Pyramidalis“, borovice limba, smrk východní, smrk pichlavý „Hoopsii“, 

jedle ojíněná, jinan dvoulaločnatý, javor červený, javor mléč, mochna křovitá, jalovec 

poléhavý, tavolník nízký a další.  

  

5.2.1 Vyhodnocení varianty č.2 

Tato varianta je zaměřena na obyvatele všech věkových skupin, což je důležitý předpoklad 

pro zajištění úspěšnosti a udržitelnosti návrhu. Umístění dětského hřiště v ohraničeném 

prostoru v dostatečné vzdálenosti od nejbližší komunikace je kladem a to především 

z hlediska bezpečnosti dětí. Výhodou varianty je také zajištění dostatečných ploch pro 

parkování a odstavování vozidel. Jednotlivé dřeviny a trvalky jsou zvoleny tak, aby nebyly 

příliš náročné na pravidelnou údržbu.   

 

5.3 Odůvodnění vybrané varianty 

 

Na základě uvedených skutečností byla zvolena jako nejvhodnější varianta č.2. Tato varianta 

přinese užitek všem obyvatelům vybraného území a nejbližšího okolí. Nachází se zde plochy 

určené pro sportovní aktivity, ale také je zde velké množství klidných zákoutí. Největší 

výhodou je poloha dětského hřiště, nacházející se v severní části území, které je z jižní 

strany ohraničené řešeným objektem, z východní strany částečně tělocvičnou a ze zbylých 

dvou stran oplocením.   
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6. Popis vybraného návrhu veřejných ploch a zeleně 

 

6.1 Popis zeleně 

 

Na základě vzhledu a zdravotního stavu jednotlivých dřevin bylo zachováno z celkového 

počtu pouze 26 kusů stromů a keřů. Dřeviny byly zvoleny z důvodu svého habitu a vzrůstu 

úměrně k rozloze parku a současně tak, aby nedocházelo ke stínění vnitřních prostor objektu.  

Pro jednodušší údržbu a plynulejší pohyb travních sekaček byly jednotlivé dřeviny navrženy 

ve skupinách.  

 

Původní zemina není zdevastovaná či nijak znehodnocená, proto nebude provedená 

výměna zeminy pod jednotlivými dřevinami. Maximální podíl nové zeminy k původní je 

50%. Pro zatravnění bude využito okrasné parkové travní směsi, která je odolná vůči 

sešlapávání a je nenáročná na údržbu.  

 

Podél komunikací je navrženo 8 odpočívadel s lavičkami lemované středně vysokým 

živým plotem, které nabízejí zajímavé pohledy do zeleně. Lavičky umístěné u zadních 

vstupů do objektu jsou lemované pěnišníky. Pěší komunikaci v parku lemuje stromová alej 

tvořená vizuálně zajímavými dřevinami: javor červený a javor mléč „Globosum“. Javor 

červený je výrazný svými listy, které se na podzim zbarvují do sytě červené barvy. Severní 

část parku podél oplocení je lemována živým plotem výšky do 2,5m tvořený keřem 

bobkovišeň lékařská. V ostatních místech je živý plot navržen z dřeviny habr obecný.   

 

 Vřesoviště v severozápadním rohu území je tvořeno dřevinami a trvalkami: azalka 

japonská, pěnišník, vřes obecný, jalovec poléhavý, levandule úzkolistá a perovskie 

lebedolistá. Povrch záhonu bude pokrytý mulčovací kůrou borovou.   

 

Přehled navržených dřevin a trvalek je uveden v příloze č.3 Seznam navržených 

dřevin. Zvolené dřeviny jsou téměř bezúdržbové nebo mají nízké nároky na údržbu. Veškerá 

zeleň nezasahuje do ochranných pásem technické infrastruktury.  

 

 U objektu byly navržené soukromé malé zahrady lemované středně vysokým živým 

plotem, které mají funkci dělící a ochrannou. Podnětem pro jejich návrh bylo samotné 
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umístění parkoviště v blízkosti objektu. Vzhledem k tomu, že i malé zahrady potřebují 

údržbu a vzniká tak biologický odpad, je v blízkosti parkoviště navržené místo pro umístění 

kompostéru.   

 

6.2 Parkoviště 

 

Celkem je navrženo 46 parkovacích a odstavných stání s kolmým řazením na dvou 

oddělených plochách. Z celkového počtu připadá na severní parkoviště 12 stání a na jižní 34 

stání. Rozměry jednotlivých parkovacích stání jsou 2,5 x 5,5m, krajní stání jsou rozšířené     

o bezpečnostní odstup 0,3m. Šířka jízdního pásu činí 6,1m. Šířka obousměrné příjezdové 

komunikace na parkoviště v jižní části činí 6m s celkovou délkou 47,8m. Poloměry otáčení 

z místní komunikace obslužné jsou zvolené 5m. Výpočet počtu parkovacích a odstavných 

stání je uveden v příloze č.4. 

 

6.3 Pěší komunikace 

 

Pěší komunikace navazující na parkoviště, hřiště a na vstupy do objektu jsou navržené 

z betonové zámkové dlažby ukládané na sucho do pískového lože. Šířka chodníku v severní 

části je 4m z důvodu zajištění přístupu vozidlům požární a záchranné služby, v ostatních 

částech je navržená šířka 1,5 až 2,65m.  

 

Ostatní komunikace kolem dětského hřiště a v prostorách parku jsou navržené 

z povrchu mlatového o maximální šířce 3m. Jedná se o přírodní povrch vhodný do parku, 

avšak je důležité klást důraz na jeho správné provedení.  

 

6.4 Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Návrh respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro zajištění efektivnosti návrhu je důležité, 

aby všechny přístupové a okolní komunikace lemující řešené území byly upravené v souladu 

s touto vyhláškou. Po prohlídce území bylo zjištěno, že především chodníky a místa pro 

přecházení nejsou vyhovující.  
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 Celkem jsou navržené 3 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu    

a orientace, z nichž 2 jsou umístěné v jižní části a 1 v části severní. Rozměry každého stání 

činí 3,5 x 5,5m s podélným sklonem nejvýše 2% (1:50) a maximálním příčným sklonem 

2,5% (1:40). Dále je zajištěná návaznost vyhrazených parkovacích stání na pěší komunikace 

prostřednictvím sníženého obrubníku s výškou nejvýše 20mm. Každé vyhrazené stání bude 

označeno vodorovným značením bezbariérového stání V10f a svislým značením 

bezbariérového stání IP12 + 01 (500/700mm).  

  

Sklon chodníků nepřesáhne ve směru podélném 8,33% (1:12) a ve směru příčném 2% 

(1:50). Přirozená vodící linie je převážně tvořena zvýšeným obrubníkem trávníku 

v minimální výšce 60mm. Veškerý mobiliář v prostoru parku je navržen tak, aby 

nezasahoval do průchozího prostoru. Dále jsou navržené terénní úpravy v okolí stavby tak, 

aby byl zajištěn vstup do objektu přímo z upraveného terénu bez schodišťových stupňů.    

 

6.5 Dětské hřiště 

 

Návrh dětského hřiště respektuje požadavky ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící 

náraz – Stanovení kritické výšky pádu a ČSN EN 1177-6 – Část 1: Všeobecné bezpečnostní 

požadavky a zkušební metody. 

 

 Základním požadavkem je zajištění bezpečnosti dětí při pádu před poraněním hlavy  

a smrtelným zraněním. To má být zajištěno dopadovými plochami, jejichž návrh se odvíjí od 

maximální výšky pádu z jednotlivých herních prvků.  

 

 V návrhu je uvažováno s polyuretanovou dopadovou plochou SMARTSOFT 35, 

která je tvořená dvěma vrstvami. Spodní vrstva je vyrobena z recyklované gumy 

s elastickým polyuretanovým pojivem. Horní vrstva je vyrobena z EPDM gumového 

granulátu s elastickým polyuretanovým pojivem. Výhodou tohoto materiálu je snadná 

údržba, trvanlivost, opravitelnost a estetika (na výběr je široká škála barev). Tato plocha je 

vhodná pro maximální výšku pádu 2,4m.  
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 Před realizací dopadové plochy je třeba provést podklad tvořený zhutněnou 

štěrkovou vrstvou. V příloze č.12 je uveden přehled použitých herních prvků s minimálními 

požadavky na dopadové plochy. Je důležité, aby se tyto plochy vzájemně neprotínaly.        

 

6.6 Sportoviště 

 

Plochy sportovišť se nachází v jihozápadní části řešeného území. Jednotlivá hřiště jsou 

umístěná tak, aby splňovala požadavky na umístění vzhledem ke světovým stranám, tzn. 

orientace podélné osy ±15° od osy SEVER – JIH. Kolem jednotlivých hřišť je umístěno 

velké množství laviček a také dostatečný počet světelných zdrojů umožňující hru                   

i v pozdních hodinách.   

 

6.6.1 Hřiště na pétanque 

Hřiště na pétanque je tvořeno dvěma herními plochami o základních rozměrech 4 x 15m, 

ohraničené dřevěnými pražci ve vzdálenosti 2m od okraje. Podklad hřiště je tvořen několika 

dobře zhutněnými vrstvami štěrku částečně smíchanými s vytěženou zeminou. Mezi 

jednotlivé vrstvy je vhodné umístit geotextílii, která má za úkol chránit hřiště před 

prorůstáním plevelných rostlin. Na takto připravený podklad se rozprostře tenká vrstva 

písku. 

 

6.6.2 Hřiště na volejbal / nohejbal 

Další herní plochou je multifunkční hřiště o rozměrech 9 x 18m s bezpečnostním odstupem 

3m od okraje, které je primárně určené na volejbal, respektive nohejbal, ale může být 

využito i pro další míčové hry. Povrch multifunkčního hřiště je navržen z polyuretanu 

tloušťky 16mm, spodní i horní vrstva povrchu je provedena z gumového granulátu.  

 

6.6.3 Stolní tenis 

V návrhu jsou umístěné dva stoly na stolní tenis s betonovými nohami tvořící podstavec       

a s povrchem z křemičitého písku a pryskyřice odolným proti povětrnostním vlivům a UV 

záření.   
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6.7 Technická infrastruktura 

 

V návrhu je uvažováno s využitím co největšího množství stávajících sítí technické 

infrastruktury. Velkou překážkou je rozdělení původně jednoho objektu na dva. V části, 

která zahrnuje tělocvičnu, je umístěná výměníková stanice. V návrhu je uvažováno, že 

budoucí vlastník (nájemce) bude souhlasit s napojením řešeného objektu v původní trase, 

avšak v podzemí teplovodním kanálu. V opačném případě by bylo nutné umístit 

výměníkovou stanici v prostorách řešeného objektu.  

 

 Není uvažováno se zřízením plynovodní přípojky. Teplá užitková voda a vytápění 

objektu je zajištěno teplovodem společnosti Dalkia a.s. a pro účely vaření jsou navržené 

spotřebiče na elektrickou energii. Je navrženo zrušení části stávající kanalizace v severní 

části území v celkové délce 87,2m a současně výstavba nové dešťové kanalizace PVC 

DN250 v celkové délce 260,79m.   

 

 Nově budou realizovány přípojky vodovodní, kanalizační, elektrické energie (délky 

3,0m) a veřejné komunikační sítě (délky 4,7m). Vzájemná vzdálenost jednotlivých 

navržených přípojek od ostatních inženýrských sítí respektuje požadavky ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Výpočtem byla navržená vodovodní 

přípojka po celé své délce z PE DN 75 x 10,3, PN16 se sklonem 2% se stoupáním směrem    

k objektu. Z uvedených údajů vyplývá, že bude nutné zvětšit DN stávající vodovodní 

přípojky z původních DN50 na DN75 a to v původní trase. Výpočtem a následným 

odvozením z nomogramu byla navržená kanalizační přípojka z potrubí s hrdlem SN, KG 

PVC DN200 délky 3,6m. Odborným odhadem byla stanovena velikost teplovodní přípojky  

2 x DN80 v celkové délce 18,49m a přípojky elektrické energie AYKY 3x120 +75 v celkové 

délce 3m. 

  

Odvádění dešťových vod z ploch obou parkovišť je navrženo přes odlučovače 

ropných látek. V severní části je navržená nová dešťová kanalizace, která ústí do 

vsakovacího zařízení dešťových vod, jehož návrh je podrobně popsán v příloze č.8 Návrh 

vsakovacího zařízení dešťových vod. Před samotným výpočtem bylo zjištěno, že hladina 

podzemní vody činí 7,5 až 8m. Návrh ovlivňuje i druh zeminy. Údaje o zemině, která se na 

tomto území nachází, nebyly dostupné, proto bylo zapotřebí zjistit tuto informaci od 
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místního agronoma, který uvedl, že skladba půd je zde rozmanitá a mění se skokově. 

Nejčastěji se zde vyskytují zeminy středně těžké až těžké, tzn. od hlinité (hlinitopísčité) přes 

hlinitojílovité až po jílovité zeminy. Proto je třeba uvážit, že výpočet je pouze orientační       

a přesné hodnoty lze zjistit až na základě podrobného průzkumu. Bylo navrženo vsakovací 

zařízení o rozměrech 11,4 x 4,8m z akumulačních boxů WAVIN Q-Bic ve vzdálenost 5m od 

nejbližšího objektu. Tyto boxy se opatřují geotextílií a vrstvou štěrku frakce 8-32 tloušťky 

200mm po obvodu (obsyp). Vzájemné spojení jednotlivých prvků je zajištěno spojkami 

označované jako klip a trubka.  

 

Vzhledem k tomu, že o podkladech o trase kanalizace vedoucí v areálu bývalé 

základní školy není zajištěná pravdivost, byl proveden výpočet druhého vsakovacího 

zařízení v jižní části řešeného území. Výpočtem byly stanoveny půdorysné rozměry              

9 x 3,6m. V parku je zajištěno odvádění dešťových vod vsakováním. Je potřeba dodržet 

dostatečný sklon pěších komunikací směrem do travnatých ploch. V další variantě je 

uvažováno s napojením dešťové kanalizace do stávající kanalizace. Dešťové vpusti jsou 

navržené v osových vzdálenostech přibližně 20m.          
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7. Návrh nového využití objektu 
 

Návrh nového využití objektu byl založen na požadavcích územního plánu, ale také na 

základě návrhů konzultanta práce z Magistrátu města Karviná. Ten předpokládá se zřízením 

domu s pečovatelskou službou, či jeho kombinací s několika podlažími luxusních bytů         

a v neposlední řadě se startovacími byty. V případě zvolení varianty zahrnující byty počítá 

město se změnou územního plánu. Z toho následně vyplynuly níže popsané varianty.  

 

7.1 Varianta č.1 

 

V této variantě byl navržen dům s pečovatelskou službou. Tento objekt zahrnuje 16 bytů 

jednopokojových a 10 bytů dvoupokojových. Každý byt je vybaven bezbariérovou 

koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou a kuchyňským koutem. Některé byty mají 

přístup na terasu s předzahrádkou, z nichž je umožněn vstup do parku. Ve všech prostorách 

je zajištěn minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku o průměru 1500mm. Vstup do 

objektu je navržen přímo z upraveného terénu. V prostorách recepce se nachází poštovní 

schránky, které budou umístěné tak, aby spodní okraj byl ve výšce maximálně 700mm          

a horní okraj ve výšce maximálně 1700mm. V každém podlaží se nachází prostor pro 

ukládání vozíků, prádelna, sušárna a úklidová místnost. V návrhu je uvažováno s prostory 

společenskými jako knihovna a čítárna, společenská místnost a společná kuchyně. 

V půdorysech je dále naznačen manipulační prostor pro otáčení vozíku o průměru 1500 mm. 

U dvoupokojových bytů je pak znázorněn manipulační prostor pro pohyb dvou vozíků 

najednou.   

 

 V 1.NP je navržen prostor pro zdravotnický personál a administrativu. Sesterna         

a ordinace slouží lékařům různých odborností, kteří zde budou docházet a nebudou zde 

trvale sídlit. Vzhledem k tomu, že je uvažováno s minimálním počtem zdravotnického 

personálu, byla vytvořena společná šatna. Stálým zdravotnickým zaměstnancem bude pouze 

vrchní sestra, pro kterou je zřízená ošetřovna s vlastní šatnou s koupelnou. 

 

 Dále je navržena místnost pro údržbáře, která zahrnuje potřebný sklad nářadí             

a vlastní koupelnu. Údržbář bude mimo jiné pečovat o navrženou zeleň a předzahrádky. 
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 Administrativa a zázemí zaměstnanců jsou navrženy v přístavbě v jižní části řešeného 

objektu. Obestavěný prostor přístavby činí 632,32m3.  

 

7.1.1 Vyhodnocení varianty č.1 

Návrh respektuje veškeré požadavky vyhlášky č.398/2009Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Hlavní nevýhodou je nově 

navržená přístavba budovy s plochou střechou, která zahrnuje administrativu a zázemí 

zaměstnanců. Její realizací dojde ke zvýšení nákladů na rekonstrukci objektu. Další 

nevýhodou jsou velké rozměry a plochy vnitřních komunikací a chodeb. Realizací této 

varianty by došlo k uspokojení poptávky po sociálních službách.       

 

7.2 Varianta č.2 

 

V této variantě byl vytvořen chodbový bytový dům s vestavěnou občanskou vybaveností 

v 1.NP. Za občanskou vybavenost byly zvoleny provozy kavárny, prodejny a kadeřnictví. 

Ve všech podlažích je umístěné domovní vybavení v dostatečném počtu pro všechny byty 

daného podlaží zahrnující úklidovou místnost a komoru na uložení předmětů dočasné 

potřeby. V návaznosti na hlavní vstup je umístěná kočárkárna a kolárna. Byl vytvořen           

i druhý vedlejší vstup do objektu, který navazuje na parkoviště. Tato varianta nabízí celkem 

36 bytů s orientací SEVEROZÁPAD – JIHOVÝCHOD. Z celkového počtu jsou 2 byty 

1+kk, 27 bytů 2+kk a 7 bytů 3+kk.          

 

7.2.1 Vyhodnocení varianty č.2 

Tato varianta je svým řešením nejvhodnější. Velkým kladem je umístění základní občanské 

vybavenosti v 1.NP, což zajistí zvýšený pohyb nejen místních obyvatel. Zvýší se tím             

i návštěvnost navrhovaných parkových úprav. Návrh je proveden tak, aby byl co 

nejekonomičtější, tzn. s minimálním objemem bouracích prací a nových stavebních prací. 

 

7.3 Varianta č.3 

 

V této variantě byl vytvořen schodišťový bytový dům s novým schodištěm a jedním 

výtahem. Návrh byl vytvořen na základě stavebně technického řešení stávajícího objektu, 

který je rozdělen na tři dilatační celky. V 1.NP je umístěno domovní vybavení v dostatečném 
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množství pro každý byt zahrnující kočárkárnu, kolárnu, komory na uložení předmětů 

dočasné potřeby a úklidovou místnost. Tato varianta nabízí celkem 42 bytů s orientací 

SEVEROZÁPAD – JIHOVÝCHOD. Z celkového počtu je 9 bytů 1+kk, 22 bytů 2+kk a 11 

bytů 3+kk.      

 

7.3.1 Vyhodnocení varianty č.3 

Z hlediska ekonomického je varianta č.3 nejhorší, protože je uvažováno s výstavbou nového 

schodiště. Návrh jednotlivých bytů byl značně ovlivněn velkou hloubkou objektu, která činí 

17,75m, a tudíž bylo náročné splnit požadavek na maximální hloubku obytné místnosti, 

který uvádí, že může být maximálně 2,5 násobek světlé výšky místnosti. To ovlivnilo 

především návrh prostředního dilatačního celku, což vedlo ke vzniku předimenzovaných 

komunikací uvnitř jednotlivých bytů.  

 

7.4 Odůvodnění vybrané varianty 

 

Na základě výše uvedených skutečností byla vybrána varianta č.2, a to především z hlediska 

ekonomického a logičnosti návrhu, které přímo navazuje na stávající řešení bývalé základní 

školy. Tato volba je vhodná pro zvolenou variantu veřejných ploch a zeleně. Společná 

domovní komunikace může být prostředníkem pro utužování sousedských vztahů.   
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8. Popis vybraného návrhu nového využití objektu 

 

8.1 Popis objektu 

 

Přehled počtu, velikosti bytových a nebytových prostor jsou uvedené v tabulce. Nebytové 

prostory jsou umístěné v 1.NP, byty v 1.NP až 4.NP.  

 

Tab.4 Počet a velikost bytů včetně nebytových prostor 

Podlaží Název  Počet / 1podlaží 

1.NP 

Kavárna 158,03 1 

Prodejna 48,56 1 

Kadeřnictví 67,29 1 

Byt 1+kk 65,28 2 

Byt 2+kk  56,79 1 

Byt 2+kk 88,05 2 

Byt 3+kk 90,94 1 

2.NP – 4.NP 

Byt 2+kk 71,24 1 

Byt 2+kk 60,34 2 

Byt 2+kk 69,13 4 

Byt 2+kk 70,43 1 

Byt 3+kk 83,48 2 

CELKEM 36 BYTŮ 

 

8.2 Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Návrh respektuje požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstup do objektu je přímo z praveného terénu. 

Vstupní dveře mají rozměry 1500 x 2100 mm, s pevným křídlem šířky 600mm. Vstupní 

prostory jsou navržené s maximálním sklonem 2% (1:50) v jednom směru. Prostor před 

vstupními dveřmi má rozměry 3700 x 2000mm. Poštovní schránky budou umístěné tak, aby 

spodní okraj byl ve výšce maximálně 700mm a horní okraj ve výšce maximálně 1700mm. 

Schodiště ve vstupních prostorech v místech sníženého průchozího prostoru výšky menší než 
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2100mm bude opatřené pevnou zábranou ve formě zábradlí se zarážkou pro bílou hůl ve 

výšce 100 až 250 mm a zábradlím ve výšce 1100mm. Před výtahem je manipulační prostor 

pro otáčení vozíku o průměru 1500 mm. Klec výtahu má rozměry 1100 x 1400 mm se 

samočinnými posuvnými dveřmi šířky 900 mm.   

 

8.2.1 Bezbariérová varianta návrhu 

Předpokládá se, že navržená stavba bude ve vlastnictví statutárního města Karviná. Tudíž 

bude umožněno požádat o dotaci z fondů EU. Základní podmínkou pro získání těchto dotací 

je, že minimálně 10% z celkového počtu bytů musí vyhovovat požadavkům vyhlášky          

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Proto byly vytvořené návrhy na bezbariérové byty 1+kk a 2+kk. Tyto zahrnuji 

bezbariérovou koupelnu a kuchyňský kout. V půdoryse je dále naznačen manipulační prostor 

pro otáčení vozíku o průměru 1500 mm. U dvoupokojových bytů je pak znázorněn 

manipulační prostor pro pohyb dvou vozíků najednou.   

 

8.3 Stavebně technické řešení 

 

V celém objektu bude ponecháno původní obvodové zdivo tloušťky 250 mm. Pro zlepšení 

tepelně technických vlastností stavby je doporučené provést návrh zateplení objektu, který 

není předmětem této práce. Dále bude zachováno stávající schodišťové zdivo tloušťky 250 

mm. Vzhledem k tomu, že nebylo z projektové dokumentace zřejmé, zda odvětrávací šachta 

je součástí nosného systému, byla ponechána a začleněna do návrhu. Dále bude provedeno 

snížení světlé výšky obytných místností na 3m pomocí sádrokartonových podhledů.    

 

8.3.1 Bourací práce 

Předmětem bouracích prací jsou svislé nenosné konstrukce, tzn. příčky z cihel tloušťky 125 

mm a 250 mm a železobetonová moniérka tloušťky 114mm. Dále budou provedené bourací 

práce umožňující zasazení navržených výplní otvorů (meziokenní pilíře a podobně).     

 

8.3.2 Nové konstrukce 

Před hlavní vstup do objektu je navrženo závětří o půdorysných rozměrech 3700 x 2000mm. 

Svislé nosné konstrukce jsou navržené z tvárnic YTONG tloušťky 300 mm. Zastřešení je 

navrženo s minimálním spádem k okraji tohoto závětří.  
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Svislé nenosné konstrukce dělící prostor bytu a chodeb (případně nacházející se mezi 

jednotlivými byty) tloušťky 300mm jsou navržené z tvárnic YTONG. Svislé nenosné 

konstrukce jsou tloušťky 150 mm z příčkovek YTONG. Schodišťové zdivo tloušťky 125 

mm bude nahrazeno zdivem tloušťky 300 mm z důvodu akustického, protože tato 

konstrukce je společná se sousedícími byty. 

 

Další novou konstrukcí budou balkony s hloubkou 1 600mm (včetně zábradlí). 

Rozměr je zvolený z důvodu zajištění bezbariérovosti. Maximální sklon balkonu v jednom 

směru činí 1:50 (2%).    

 

8.3.3 Výtah 

V současném objektu se výtah nenachází. Dle vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby vyplývá, že u změn dokončených staveb, kde vstupy do bytů jsou 

v úrovni pátého nadzemního podlaží, se výtahy nemusí zřizovat. Vzhledem k tomu, že 

v současné době by byty ve vyšších podlažích byly bez výtahu téměř neprodejné                   

a nesplňovaly by požadavky na užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 

výtah je navržen.    

 

V návrhu je uvažováno se dvěma výtahy hydraulickými bez prohlubně a s malou 

hlavou šachty. Tento druh výtahu je použitelný pouze pro stávající konstrukce. Hlava šachty 

je minimálně 2600 mm. Výhodou je možnost umístit strojovnu do 10m od šachty výtahu 

v kterémkoli podlaží. Nevýhodou tohoto výtahu jsou vyšší energetické nároky. Jiná varianta 

u této budovy není možná.  

 

8.3.4 Výplně otvorů 

V návrhu je zachována výška parapetu 900mm od podlahy a výška nadpraží 2 900 mm. Je 

zapotřebí vybourat otvory pro nově umístěná okna a pro balkonové a vstupní dveře. 

Současně je uvažováno se zazděním některých původních otvorů.    

   

Okenní profily byly zvolené pětikomorové s izolačními vlastnostmi                     

= 1,3	 / , se stavební hloubkou 73 mm. Zasklení bude provedeno izolačním 

dvojsklem s koeficientem tepelné propustnosti skla = 1,0 / . Dekor rámů oken je 

zvolen zlatý dub. [44] 
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Pro dveře byl zvolen čtyřkomorový profil křídla a pětikomorový profil rámu 

s izolačními vlastnostmi = 1,5	 /  se stavební hloubkou 73 mm a 84 mm. Zasklení 

izolačním dvojsklem s koeficientem tepelné propustnosti skla = 1,0 / . Dekor 

rámů dveří je zvolen zlatý dub. Vstupní dveře u hlavního vstupu jsou celoprosklené              

o rozměrech 1500 x 2100mm u vedlejšího vstupu jsou částečně prosklené o rozměrech   

1400 x 2100 mm. [45]  
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9. SWOT analýza 

 

Tab.5  SWOT analýza 

S (Strength) – Silné stránky W (Weaknessess) – Slabé stánky 

Poloha objektu vzhledem k centru města Znečištění ovzduší 

Klidné prostředí Vysoký podíl nezaměstnanosti 

Dostupnost nemocnice, zdravotnických zařízení Odliv obyvatel z centra města 

Kvalitní technická infrastruktura Obava z hluku ze základní školy 

Dobrá dopravní dostupnost Údržba zeleně 

Dostupnost občanské vybavenosti  

Univerzitní město  

Uzavřenost areálu = bezpečí  

Bezbariérový přístup a řešení stavby  

Bezpečná poloha dětského hřiště  

Estetika prostředí  

 

O (Opportunities) - Příležitosti T (Threats) – Hrozby 

Dotace z fondů EU Sociální problémy v území, kriminalita 

Podpora mladých rodin Nedostatečná poptávka po bytech 

Uspokojení poptávky po malometrážních bytech Neustále se snižující počet obyvatel města 

Zlepšení a podpora sousedských vztahů Nedostatečné zajištění finančních prostředků 

Podpora aktivního volného času  Zanedbání péče o zeleň 

Návrh podporuje samostatnost ZTP osob  

 
 

Ze SWOT analýzy vybrané varianty řešení vyplývá, že případná realizace návrhu 
přinese především pozitivní změny v území, a to jak z hlediska funkčního a estetického, tak 
z hlediska zlepšení sousedských a mezilidských vztahů.    
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10. Stanovení předpokládaných nákladů 

 

Pro stanovení předpokládaných nákladů byly použity veřejně přístupné podklady: 

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury (dostupné z portálu www.uur.cz), 

Cenový věstník 1/2014 Ministerstva financí, cenové ukazatele RTS, a.s. pro rok 2014 a ceny 

jednotlivých výrobců a dodavatelů.    

 

Níže uvedené údaje mají pouze informační charakter. 

 

Tab. 6  Stanovení předpokládaných nákladů 

Stavební 
objekt Název MJ 

Cena / MJ 
[Kč] 

Počet MJ Celkem [Kč] 

I. PROVOZNÍ SOUBORY 

 Výtah ks 260 000 2 520 000 

II. BOURACÍ PRÁCE 

SO1 Bourané konstrukce 

 Příčky tloušťky  125 mm m2 230 912,82 209 950 

 Příčky tloušťky 250 mm m2 290 1349,28 391 290 

 Otvory pro okna a dveře m2 2 500 75,52 188 800 

 Demontáž oken a dveří ks 300 320 96 000 

 Odvoz a likvidace suti m3 470 499,16 234 610 

III. NOVÉ KONSTRUKCE 

SO2 Nové konstrukce 

 Příčky  m3 1 233 2955,82 3 644 530 

 Ostatní konstrukce m3 4 780 376,26 1 798 520 

 Podhledy m2 420 2683,34 1 127 000 

 Okna m2 4 000 624,14 2 496 560 

 Dveře m2 2 800 39,55 110 740 

 Vyzdění oken a dveří m2 3 000 92,86 278 580 

IV. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

SO3 Přípojka nízkého napětí bm 437 3 1 310 

SO4 Kabelové vedení NN bm 2 129 488,41 1 039 830 

SO5 Teplovodní přípojka bm 6 115 18,49 113 070 

SO6 
Elektronické komunikace -
přípojka 

bm 195 4,703 920 
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Stavební 
objekt Název MJ 

Cena / MJ 
[Kč] 

Počet MJ Celkem [Kč] 

SO7 Vodovodní přípojka DN75 bm 2 320 74,816 173 570 

SO8 
Kanalizační přípojka DN200 
PVC  

bm 5 010 3,6 18 040 

SO9 Dešťová kanalizace 

 Zrušení dešťové kanalizace bm 6010 87,157 523 810 

 Dešťová kanalizace PVC bm 6010 260,79 1 567 350 

 Uliční vpusť ks 420 15 6 300 

 Litinový poklop  ks 2 990 7 20 930 

 Dešťová šachta ks 9 574 22 210 630 

 
Odlučovač ropných látek  
SK 10/1000 

ks 65 193 1 65 190 

 
Odlučovač ropných látek  
SK 15/3000 

ks 90 735 1 90 740 

SO10 Vsakovací zařízení ks 649 153 1 649 150 

SO11 Veřejné osvětlení - parkové ks 9 571 57 545 550 

V. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

SO12 Odstranění zpevněných ploch 

 Odstranění zpevněných ploch m2 315 1034,03 325 720 

 Likvidace suti t 300 1354,58 406 370 

SO13 Parkoviště m2 2 458 1 461 3 591 140 

SO14 
Pěší komunikace – zámková 
dlažba 

m2 1 194 1 212 1 447 130 

SO15 Nezpevněné komunikace m2 217 1 083,9 235 210 

VI. PLOCHY ZELENĚ 

SO16 Kácení dřevin 

 Kácení stromů do 100m průměru ks 223 94 20 960 

 Kácení stromů do 300m průměru ks 879 52 45 710 

 Kácení keřů m2 257 22 5 650 

SO17 Modelace terénu m2 95 759,53 72 160 

SO18 Výsadba zeleně 

 Příprava půdy pro výsadbu m2 41 161,88 6 640 

 Založení trávníku – výsev m2 42 2 089 87 740 

 Založení květinového záhonu m2 33 161,88 5 340 

 Výsadba stromů ks 3 474 68 236 230 

 Výsadba keřů a trvalek ks 389 2337 909 090 
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Stavební 
objekt Název MJ 

Cena / MJ 
[Kč] 

Počet MJ Celkem [Kč] 

 Mulčovací kůra borová m2 72 95 6 840 

 Kompostér ks 2 438 2 4 880 

VII. OPLOCENÍ 

SO19 Oplocení  m 771 124,167 95 730 

VIII. MOBILIÁŘ 

SO20 Mobiliář 

 Lavička „MODERNA“ ks 4 990 42 209 580 

 Odpadkový koš „PARK“ ks 3 100 33 102 300 

 Stojan pro 4 kola ks 2 501 4 10 000 

IX. HŘIŠTĚ 

S021 Dětské hřiště 

 Houpadlo na pružině „PES“ ks 8 850 1 8 850 

 
Houpadlo na pružině 
„MEDVĚD“ 

ks 10 700 1 10 700 

 Kolotoč se sedáky ks 38 400 1 38 400 

 Řetězová dvojhoupačka ks 21 700 1 21 700 

 Vahadlová houpačka čtyřmístná ks 16 500 1 16 500 

 Šplhací sestava Šestihran ks 33 800 1 33 800 

 Universal 101 ks 49 400 1 49 400 

 
Dopadová plocha SMARTSOFT 
35 

m2 2 150 235 505 250 

SO22 Pétanque ks 18 360 2 36 720 

SO23 
Multifunkční hřiště  
– volejbal/ basketbal 

ks 425 000 1 425 000 

SO24 Stolní tenis ks 19 027 2 38 050 

X. OSTATNÍ NÁKLADY 

SO25 Odkládání komunálního odpadu 

 Kontejner pro komunální odpad ks 7 841 3 23 520 

 Přístřešek pro kontejnery ks 9 000 1 9 000 

 
 

Podrobný rozpočet vsakovacího zařízení je součástí přílohy č.8.  
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Tab. 7 Shrnutí předpokládaných nákladů 

OZN. NÁZEV 
STAVEBNÍ 
OBJEKTY 

CENA [Kč bez DPH] 

I PROVOZNÍ SOUBORY  520 000 

II BOURACÍ PRÁCE SO1 1 120 650 

III NOVÉ KONSTRUKCE SO2 9 455 930 

IV TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SO3 až SO11 5 026 390 

V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SO12 až SO15 6 005 570 

VI PLOCHY ZELENĚ SO16 až SO18 1 401 240 

VII OPLOCENÍ SO19 95 730 

VIII MOBILIÁŘ SO20 321 880 

IX HŘIŠTĚ SO21 až SO24 1 184 370 

X OSTATNÍ NÁKLADY SO25 32 520 

CELKEM bez DPH 25 164 280 
 

 

Tab.8 Celkové náklady 

Název MJ 
Cena / MJ 

[Kč] 
Počet MJ Celkem [Kč] 

CELKEM bez DPH    25 164 280 

Projektové a průzkumné práce %  5 1 258 210 

Náklady na umístění stavby %  2,5 629 110 

Rezerva %  10 2 516 430 

CENA bez DPH po zaokrouhlení    29 568 030 

 

Celková cena byla stanovena ve výši 29 568 030 Kč bez DPH. 
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11. Závěr 

 

 Dnes je zcela běžné, že města jsou plná opuštěných objektů a to z nejrůznějších 

důvodů. V zásadě je možno řešit tento problém dvěma způsoby. Prvním je likvidace stavby, 

což je nejjednodušší a často nejvyužívanější způsob řešení. Možné je však také přistoupit 

k rekonstrukci nebo změně využití objektu. Je to sice způsob nákladnější, avšak v konečném 

efektu pro město výhodnější.  

 

Nechceme-li, aby se život společnosti odehrával pouze na periférii města 

v nákupních centrech a naopak, chceme – li vrátit život do center měst, je tento způsob 

nejvhodnější, zvláště tehdy, když chceme zachovat původní charakter území (často 

označován jako genius loci – duch místa).           

  

 Díky existenci léčebných jodobromových vod je Karviná vyhlášeným lázeňským 

městem s dobrými výsledky v léčbě nemocí pohybového ústrojí. Lázeňští hosté vyplňují svůj 

volný čas procházkami po městě. Vzhledem k tomu, že vybraná lokalita je v blízkosti středu 

města i samotných lázní, často jejich kroky vedou i kolem řešeného území. Pohled na 

opuštěnou a chátrající budovu a nevzhledný park není dobrou vizitkou pro město. Místní 

obyvatelé mají tento obraz na očích každý den. Tato práce poskytuje vizi, jak by bylo možné 

tento stav zlepšit.   

 

Práce klade důraz na zvelebení veřejných prostranství a jejich přizpůsobení potřebám 

obyvatel všech věkových kategorií. Klade si za cíl zlepšení mezilidských                           

a mezigeneračních vztahů. Chce přilákat do této oblasti více návštěvníků a stát se úspěšným 

protikladem současného trendu trávení volného času v nákupních centrech.  

 

Práci lze obecně rozdělit do tří částí. První část popisuje stávající stav včetně všech 

problémů a potřeb. Druhá část se zaměřuje na úpravy okolí, pozornost je věnována                

i samotné budově bývalé školy. V poslední části byly stanoveny předpokládané náklady 

realizace návrhu. Jednotlivé položky byly oceněné na základě veřejně přístupných podkladů. 

Vybraná varianta je řešená tak, aby byla co nejekonomičtější. Bylo uvažováno pouze 

s minimem bouracích prací a nových stavebních prací.   
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Diplomová práce byla zpracována v souladu se zadáním, interními předpisy katedry 

Městského inženýrství a VŠB – TUO.  

 

Výsledný návrh byl zpracován v souladu s požadavky správců inženýrských sítí, 

územního plánu a města Karviná. Pro tvorbu této práce byly využity veškeré znalosti            

a informace získané v průběhu studia na vysoké škole a také poznatky získané účastí na 

odborných konferencích.  
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PŘÍLOHA č.1 
FOTODOKUMENTACE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obr. 1 Pohled z ulice Víta Nejedlého – hlavní vstup 

 

Obr. 2 Pohled z ulice Víta Nejedlého – hlavní vstup 

           

Obr. 3 Pohled z ulice Víta Nejedlého – hlavní vstup 



 

Obr. 4 Pohled západní – spojovací trakt 

 

Obr. 5 Pohled severní 

 

Obr. 6 Pohled severozápadní 



 

Obr. 7 Pohled jižní - rekreační plocha 

 

Obr. 8 Pohled severozápadní - rekreační plocha 

 

Obr. 9 Pohled severozápadní  



 

Obr. 10 Pohled jižní - rekreační plocha a sportoviště 

 

Obr. 11 Pohled jižní - rekreační plocha a sportoviště 

 

Obr. 12 Pohled jihovýchodní – přilehlý park 



 

Obr. 13 Pohled severovýchodní – přilehlý park 

 

Obr. 14 Vstupní prostory – budoucí hlavní vstup 

 

Obr. 15 Vstupní prostory – budoucí hlavní vstup 



 

Obr. 16 Schodiště 

 

Obr. 17 Schodiště 

  

Obr. 18 Šatny – 1.NP 



 

Obr. 19 Šatny – chodba 1.NP 

 

Obr. 20 Vzorová chodba 

 

Obr. 21 Vzorová chodba 



 

Obr. 22 Spojovací trakt 2.NP 

 

Obr. 23 Víceúčelový sál - 2.NP 

 

Obr. 24 Víceúčelový sál - 2.NP 



 

Obr. 25 Vzorová učebna 

 

Obr. 26 Vzorová učebna 

 

Obr. 27 Učebna přírodních věd 



 

Obr. 28 Vzorový kabinet 

           

Obr. 29 Spojovací trakt, výměníková stanice 

                

Obr. 30 Hlavní uzávěr plynu, elektrorozvodna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.2 

INVENTARIZACE DŘEVIN 
 



po . 

íslo
Druh d eviny eský název Latinský název 

Výška

[m] 

Obvod 

kmene 

[cm] 

Výška 

koruny 

[m] 

Pr m r

koruny 

[m] 

Sadovnická 

hodnota 
Poznámka 

1 Ke  listnatý Pta í zob obecný Ligustrum vulgare 2,0 - 2,0 2,0 II  

2 Ke  listnatý Pta í zob obecný Ligustrum vulgare 3,0 - 3,0 3,0 II  

3 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 7,0 145 5,0 5,0 II  

4 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 9,0 70 6,0 5,0 III Mírn  vychýlený kmen  

5 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 8,0 95 7,5 10,0 II  

6 Ke  listnatý Líska obecná Corylus avellana 8,0 - 3,5 6,0 II  

7 Strom jehli natý Smrk ztepilý Picea abies 7,0 55 6,0 3,0 I  

8 Ke  listnatý Pta í zob obecný Ligustrum vulgare 1,5 - 1,5 1,5 II  

9 Ke  listnatý R že šípková Rosa canina 1,5 - 1,5 1,5 II Nov  vysazený  

10 Ke  listnatý Svída krvavá Cornus sanguinea 1,0 - 1,0 1,5 III Horší vzhledové vlastnosti 

11 Ke  listnatý Pámelník bílý Symphoricarpos albus 2,0 - 2,0 2,0 III  

12 Strom jehli natý Borovice lesní Pinus sylvestris 15,0 85 11,0 10,0 IV Zespoda osychá, naklon ný 

13 Strom jehli natý Borovice lesní Pinus sylvestris 15,0 100 10,0 10,0 III Zespoda osychá 

14 Ke  listnatý Pámelník bílý Symphoricarpos albus 2,0 - 2,0 1,5 III  

15 Strom listnatý Habr obecný Carpinus betulas 6,5 25 5,5 3,0 II Mírn  vychýlený kmen 

16 Strom jehli natý Borovice lesní Pinus sylvestris 8,0 75 5,0 7,0 III Zespoda osychá,  

17 Ke  jehli natý Jalovec chvojka Juniperus sabina  0,5 - 0,5 1,0 II P dopokryvný 

18 Ke  listnatý Svída bílá Cornus alba 3,0 - 3,0 1,5 II  

19 Strom jehli natý Zerav asnatý Thuja plicata 6,0 30 6,0 2,0 III Zespoda osychá 

20 Strom jehli natý Zerav asnatý Thuja plicata 6,0 30 6,0 3,0 III Osychá  

21 Strom jehli natý Borovice lesní Pinus sylvestris 8,0 105 5,5 6,0 IV Výrazn  oschlý 

22 Strom jehli natý Borovice lesní Pinus sylvestris 9,0 60 7,0 8,0 V Výrazn  oschlý 

23 Ke  listnatý Pta í zob obecný Ligustrum vulgare 2,0 - 2,0 2,0 II Neudržovaný 

24 Ke  listnatý R že šípková Rosa canina 2,0 - 2,0 2,0 II Neudržovaný

25 Ke  listnatý Pta í zob obecný Ligustrum vulgare 1,5 - 1,5 1,5 III Neudržovaný 

26 Strom listnatý Buk lesní Fagus sylvatica 9,0 85 6,0 5,0 IV Výrazn  vychýlený kmen 

27 Strom jehli natý Borovice lesní Pinus sylvestris 4,0 20 4,0 1,5 I Nov  vysazený 

28 Strom jehli natý Borovice lesní Pinus sylvestris 4,5 20 4,0 1,5 I Nov  vysazený 

29 Ke  listnatý Líska obecná Corylus avellana 5,0 - 3,5 3,0 II  

30 Ke  listnatý Líska obecná Corylus avellana 5,0 - 3,5 3,0 II  



po . 

íslo
Druh d eviny eský název Latinský název 

Výška

[m] 

Obvod 

kmene 

[cm] 

Výška 

koruny 

[m] 

Pr m r

koruny 

[m] 

Sadovnická 

hodnota 
Poznámka 

31 Strom listnatý Vrba bílá Salix alba 15,0 145 11,0 11,0 II Výrazn  vychýlený kmen 

32 Strom jehli natý Smrk ztepilý Picea abies 7,0 35 6,5 3,0 III  

33 Strom jehli natý Borovice limba Pinus cembra 6,5 35 6,0 3,0 III  

34 Strom jehli natý Zerav západní Thuja occidentalis 1,5 - 1,5 2,5 II  

35 Strom jehli natý Mod ín opadavý Larix decidua 16,0 75 15,5 5,0 III Mírn  vychýlený strom 

36 Strom jehli natý Zerav asnatý Thuja plicata 7,0 30 6,5 4,0 II  

37 Strom jehli natý Jedle b lokorá Abies alba Mill 8,0 30 7,5 3,0 II  

38 Strom jehli natý Borovice limba Pinus cembra 6,0 30 5,5 3,0 II 

39 Strom listnatý Jilm habrolistý Ulmus minor 8,0 70 7,0 5,0 II  

40 Strom jehli natý Zerav západní Thuja occidentalis 1,5 - 1,5 2,0 II  

41 Strom jehli natý Smrk ztepilý Picea abies 8,0 35 7,5 3,0 II  

42 Strom jehli natý Zerav západní Thuja occidentalis 1,5 - 1,5 1,0 II  

43 Strom jehli natý Zerav západní Thuja occidentalis 3,0 - 3,0 1,5 II  

44 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 17,0 55 14,0 4,0 II  

45 Strom jehli natý Borovice lesní Pinus sylvestris 14,0 75 11,5 6,0 III Zespoda výrazn  osychá 

46 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 7-9 30 3-6 3,0 IV 
Skupina náletových d evin, 

obrosty pa ez , bez údržby 

47 Strom listnatý 

Jasan ztepilý, jilm 

habrolistý, buk lesní 

lípa srd itá, b íza 

b lokorá 

Fraxinus excelsior, Tilia 

cordata, Ulmus minor, 

Fagus sylvatica, Betula 

pendula 

15,0 20-45 8-10 3-7 IV 

Skupina náletových d evin, 

obrosty pa ez , bez údržby, 

cca 45 ks 

48 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 25,0 165 16,0 20,0 II  

49 Strom listnatý Javor klen Acer pseudoplatanus 9,0 20 7,0 6,0 IV Náletová d ., vychýlený 

50 Strom jehli natý Borovice vejmutovka Pinus strobus 25,0 142 15,0 6,0 IV Zespoda siln  osychá 

51 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 22,0 125 14,0 9,0 II  

52 Strom listnatý Buk lesní Fagus sylvatica 12,0 30 8,0 6,0 III Náletová d evina 

53 Strom listnatý B íza b lokorá  Betula pendula 25,0 145 14,0 20,0 III  

54 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 26,0 128 15,0 10,0 II  

55 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 18,0 134 9,0 10,0 II  

56 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 12,0 25 7,0 6,0 III Náletová d evina 

57 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 15,0 85 10,0 6,0 III  



po . 

íslo
Druh d eviny eský název Latinský název 

Výška

[m] 

Obvod 

kmene 

[cm] 

Výška 

koruny 

[m] 

Pr m r

koruny 

[m] 

Sadovnická 

hodnota 
Poznámka 

58 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 16,0 80 12,5 5,0 III Horší vzhled 

59 Strom listnatý Topol erný vlašský Populus nigra „Italica“ 26,0 145 17,0 3,0 III  

60 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 12,0 70 9,5 6,0 III  

61 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 10,0 121 5,5 8,0 II  

62 Strom listnatý Buk lesní Fagus sylvatica 12,0 50 10,0 10,0 II  

63 Ke  listnatý Líska obecná Corylus avellana 7,0 - 6,5 5,0 III Horší vzhled, oschlý 

64 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 15,0 130 11,0 12,0 II  

65 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 5,0 23 1,0 2,0 I Nov  vysazený 

66 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 5,0 23 1,0 2,0 I Nov  vysazený 

67 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 15,0 100 13,0 9,0 II Mírn  zak ivený kmen 

68 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 15,0 50 11,0 6,0 II Mírn  zak ivený kmen 

69 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 15,0 184 10,0 5,0 III Mírn  oschlý 

70 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 18,0 165 13,0 7,0 II Mírn  zak ivený kmen 

71 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 17,0 97 13,0 5,0 II Mírn  zak ivený kmen 

72 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 18,0 147 14,0 6,0 II Mírn  zak ivený kmen 

73 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 17,0 138 15,0 5,0 III Zak ivený kmen 

74 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 17,0 142 15,0 5,0 IV Výrazn  vychýlený kmen 

75 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 17,0 25 12,0 5,0 II Mírn  zak ivený kmen 

76 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 17,0 30 12,0 3,0 II Mírn  zak ivený kmen 

77 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 17,0 70 13,0 6,0 II Zespoda mírn  oschlý 

78 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 16,0 50 13,0 4,0 II Zespoda mírn  oschlý 

79 Ke  listnatý Pta í zob obecný Ligustrum vulgare 1,5 - 1,5 1,5 III  

80 Ke  listnatý Pta í zob obecný Ligustrum vulgare 1,2 - 1,5 1,5 III  

81 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 15,0 146 10,0 6,0 II  

82 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 14,0 128 9,0 6,0 II  

83 Strom listnatý Habr obecný Carpinus betulus  11,0 93 6,0 6,0 II  

84 Ke  listnatý Pámelník bílý Symhoricarpos albus 1,5 - 2,0 1,5 III Neudržovaný  

85 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 15,0 65 10,0 6,5 III  

86 Ke  listnatý Pámelník bílý Symphoricarpos albus 2,0 - 1,5 2,0 III Neudržovaný 

87 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 20,0 149 15,0 9,0 III  



po . 

íslo
Druh d eviny eský název Latinský název 

Výška

[m] 

Obvod 

kmene 

[cm] 

Výška 

koruny 

[m] 

Pr m r

koruny 

[m] 

Sadovnická 

hodnota 
Poznámka 

88 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 18,0 126 12,0 7,0 III  

89 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 19,0 137 11,0 7,0 III  

90 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 18,0 127 12,0 8,0 III  

91 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 15,0 103 9,0 6,0 III  

92 Ke  listnatý Bez erný Sambucus nigra 1,5 - 1,5 2,0 III  

93 Strom listnatý Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 20,0 90 8,0 13,0 IV ást kmene chybí 

94 Strom listnatý Lípa srd itá Tilia cordata 19,0 110 8,0 8,0 III  

95 Strom listnatý Habr obecný Carpinus betulus 2,5 15 2,5 1,5 II Náletová d evina 

96 Strom jehli natý Smrk ztepilý Picea abies 10,0 45 6,0 2,5 II  

97 Strom listnatý Habr obecný Carpinus betulus 2,0 23 2,0 0,5 IV Výrazn  pokroucený kmen 

98 Strom jehli natý Smrk ztepilý Picea abies 4,0 40 4,0 3,0 III Mírn  oschlý 

99 Strom jehli natý Smrk ztepilý Picea abies 2,5 35 2,5 1,5 II Mírn  oschlý 

100 Strom listnatý Habr obecný p evislý Carpinus betulas Pendula 2,0 23 0,5 3,5 I Nov  umíst ný, p evislý 

101 Ke  listnatý Zimolez obecný Lonicera caprifolium 2,0 - 2,0 2,5 II Neudržovaný 

102 Strom jehli natý Smrk ztepilý Picea abies 3,5 25 3,5 1,5 II Mírn  oschlý 

103 Strom listnatý Jilm habrolistý Ulmus minor 15,0 152 7,5 13,0 III  

104 Ke  listnatý Zimolez obecný Lonicera caprifolium 3,0 - 3,0 3,0 II Neudržovaný 

105 Strom jehli natý Jedle st íbrná Abies procera „Glauca“ 2,5 18 2,5 2,0 II  

106 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 11,0 103 6,5 6,0 III  

107 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 11,5 91 6,5 5,0 III  

108 Strom listnatý Javor kalinolistý Acer opalus 9,5 90 6,0 6,5 II  

109 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 11,0 65 6,0 2,0 IV Oschlý 

110 Strom listnatý Habr obecný Carpinus betulus 6,0 17 3,0 4,0 IV Náletová d evina 

111 Strom listnatý Javor klen Acer pseudoplatanus 12,0 55 9,0 8,0 III Náletová d evina 

112 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 10,0 87 5,0 5,0 V Oschlý až z ernalý 

113 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 11,0 103 6,0 6,0 IV Velmi oschlý 

114 Strom listnatý B íza b lokorá Betula pendula 12,0 111 7,0 5,0 IV Velmi oschlý 

115 Ke  listnatý Líska obecná Corylus avellana 8,0 - 5,5 7,0 II  

116 Ke  listnatý Líska obecná Corylus avellana 9,0 - 6,5 7,0 II  

117 Strom listnatý Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 14,0 91 7,0 8,0 II  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.3 

SEZNAM NAVRŽENÝCH DŘEVIN 
 



poř. 
číslo 

Druh dřeviny Český název Latinský název 
Výška 

[m] 

Cena 
[Kč/ks] 

bez DPH 
Ks Poznámka 

1 Strom jehličnatý  Borovice černá Pyramidalis Pinus nigra Pyramidalis 7-10 2 304 2 Jehlancovitý tvar, dlouhé jehlice 
2 Strom jehličnatý Borovice limba Pinus Cembra 10-15 1 901 2  
3 Strom jehličnatý Smrk východní Picea orientalis 8-15 1 637 4 Krátké jehličí, pomalý růst 
4 Strom jehličnatý Smrk pichlavý Hoopsii Picea pungens Hoopsii 7 1 400 2 Modrostříbrné krátké jehličí  
5 Strom jehličnatý Jedle ojíněná Abies concolor 15-30 2 900 2 Modrostříbrné jehlice 
6 Strom jehličnatý Jinan dvoulaločnatý Ginkgo biloba 15-30 4 720 2  
7 Strom listnatý Javor červený Acer rubrum 12-18 3 613 16 Na podzim žluté až červené listy 
8 Strom listnatý Javor mléč Acer platanoides 15-25 1 800 1  
9 Strom listnatý Javor mléč Globosum Acer platanoides Globosum 6 2 800 13  
10 Strom listnatý Lípa srdčitá Tilia cordata 12-15 3 740 2  
11 Strom listnatý Bříza bělokorá Betula pendula 20-25 4 658 4  
12 Strom listnatý Buk lesní Fagus sylvatica Fastigiata 5-10 1 348 9  
13 Strom listnatý Jilm habrolistý Ulmus minor 20-30 1 608 3  
14 Strom listnatý Habr obecný Carpinus betulus Fastigiata 8-12 690 2  
15 Strom listnatý Hloh obecný Crataegus laevigata Paul´s Scarlet 4-5 2 100 4 Sytě růžový květ 
16 Keř jehličnatý Jalovec poléhavý Juniperus procumbens Nana 0,2 150 37 Půdopokryvný, stříbromodré jehlice 
17 Keř listnatý Líska obecná Corylus avellana 2-4 435 2  
18 Keř listnatý Dřišťál červenolistý Berberis otawensis Superba 2,5 78 24 Vínově červené listy 
19 Keř listnatý Habr obecný Carpinus betulus Monumentalis 1-3 59 590 Živý plot 
20 Keř listnatý Dřišťál thunbergův Berberis Thunbergii Green Carpet 1,2 165 31 Půdopokryvný, žlutý květ 
21 Keř listnatý Ptačí zob vejčitolistý Ligustrum ovalifolium Aureum 2,5 102 16 Bílý květ 
22 Keř listnatý Tavolník nízký Spirea bumalda Goldflame 1,0 78 65 Světle růžový květ 
23 Keř listnatý Bobkovišeň lékařská Prunus laurocerasus Caucasica 2-3 157 235 Bílý květ 
24 Keř listnatý Pámelník bílý Symphonicarpos albus 2,0 78 26 Bílý květ, bílé plody 
25 Keř listnatý Svída bílá Cornus alba Elegantissima 2,5 78 14 Bílý květ, zelenobílý list 
26 Keř listnatý Zimostráz stálezelený Buxus sempervirens 1,5-3 78 12 Žlutý květ 
27 Keř listnatý Mochna křovitá Potentilla fruticosa Gold Star 0,8-1 78 18 Žlutý květ 
28 Keř listnatý Perovskie lebedolistá Perovskia Blue Spire 0,6-1 104 9 Fialový květ, stříbřitý stonek 
29 Keř listnatý Azalka japonská Azallea Japonka Fridolline 0,7 130 7 Lososový květ 
30 Keř listnatý Pěnišník Nova Zembla Rhododendron Nova Zembla 1,5-2 220 11 Tmavě růžový květ 



poř. 
číslo 

Druh dřeviny Český název Latinský název 
Výška 

[m] 

Cena 
[Kč/ks] 

bez DPH 
Ks Poznámka 

31 Keř listnatý Pěnišník Eskimo Rhododendron Eskimo 1,5-2 189 12 Bílý květ 
32 Keř listnatý Vřes obecný Calluna vulgarit 0,2-0,4 35 21  
33 Trvalka Levandule úzkolistá Lavandula angustifolia Rosea 0,5 61 7 Růžové vonné květy 
34 Trvalka Iberka vždyzelená Iberis sempervirens 0,25 45 400 Bílý květ 
35 Trvalka Bergénie tučnolistá Bergenia crassifolia  30 400 Půdopokryvná, růžový květ 
36 Trvalka Hosta undulata  Hosta Undulata Albomarginata 0,5-0,75 40 400 Bílo-zelený list, tvoří trsy 

 

Dřevin celkem: 2 405ks 

Jehličnatých stromů celkem: 14ks 

Listnatých stromů celkem: 54ks 

Počet keřů celkem: 1 130ks 

Počet trvalek celkem: 1 207ks 

 

Cena dřevin celkem: 332 824 Kč bez DPH 

Cena za vysazení dřevin: 812 501 Kč bez DPH 

Cena celkem: 1 145 325 Kč bez DPH 

 

Ceny byly získány od prodejců dřevin a trvalek na serverech: 

www.prodejstromku.cz 

www.havlis.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.4 

VÝPOČET POČTU PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH STÁNÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA č.4: 

VÝPOČET POČTU PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH STÁNÍ dle ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací 

 

I. Základní vzorec pro výpočet celkového počtu stání pro posuzovanou stavbu: 

= . + . .    

N…celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

0 …základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6 (tab. 34) 

…základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6 (tab. 34) 

 …součinitel vlivu stupně automobilizace (počet vozidel na 1 000 obyvatel) 

      …ze statistických údajů vyplývá, že pro území města Karviná platí stupeň automobilizace 1:2,5  

     ⇒ součinitel vlivu stupně automobilizace = 1 

…součinitel redukce počtu stání (určený sloupcem charakteru území A, B, C podle tabulky 31 (vliv 

polohy posuzované stavby v obci) a řádkem stupně úrovně dostupnosti podle tabulky 32) 

     ⇒ součinitel redukce počtu stání = 1 

 

II. CHARAKTER ÚZEMÍ 

-počet obyvatel města Karviná: 57 005 obyvatel 

-stavba se nachází v blízkosti centra města, vně historického jádra města i mimo památkovou 

rezervaci  

- kvalita obsluhy území veřejnou dopravou je dobrá 

⇒ 	  

III. DOSTUPNOST ÚZEMÍ 

Vzorec pro výpočet indexu dostupnosti: = ∑ 	  
…měrná frekvence spojů  

∑ …součet všech  na všech zastávkách v dosahu posuzované stavby 

Vzorec pro zjištění měrné frekvence spojů:  = 60/   

 …součinitel nástupní doby 

Vzorec pro zjištění součinitel nástupní doby:  = +  [min] 

 …doba docházky na zastávku 

Vztah pro výpočet doby docházky na zastávku:   = , 	. á
 [min] 

… průměrná čekací doba na příjezd spoje 

Vztah pro výpočet průměrné čekací doby na příjezd spoje: = .
.  [min] 

…součinitel spolehlivosti: autobus / trolejbus  1,8 



Výpočet indexu dostupnosti  

 

Zastávka Dopravní 
prostředek 

Frekvence 
spojů 

Docházková 
vzdálenost 

    

1 
Ráj, 
Kosmonautů 

autobus  218 m 5,09 4,15 9,24 6,49 

2 
Ráj, Nemocnice autobus  510 m 11,9 3,6 15,5 3,87 

3 
Fryštát, 
Univerzita 

autobus  779 m 18,18 3,6 21,78 2,75 

INDEX DOSTUPNOSTI  13,11 

 

  

Z výše uvedených vztahů můžeme určit DOSTUPNOST ÚZEMÍ: 

Index dostupnosti  = 13,11	⇒ výsledný stupeň úrovně dostupnosti 2, respektive nízká kvalita 

dostupnosti. 

Na závěr určíme součinitel redukce počtu stání: =  

-obec (město) nad 50 000 obyvatel 

-stupeň úrovně dostupnosti 

⇒ č 	 … 1 

 

IV. VÝHLEDOVÝ POČET ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH STÁNÍ 

 

VARIANTA Č.1 

Druh stavby Účelová jednotka 
Počet účelových 

jednotek na 1 stání 
Počet účelových 

jednotek 
Počet 
stání 

ODSTAVNÁ STÁNÍ 

Domov důchodců  lůžko 5 38 8 

PARKOVACÍ STÁNÍ 

Léčebný ústav lůžko  3 38 12 

 Zdravotnický personál 3 max 5 2 

Ordinace Lékařská ordinace 0,5 1 1 

 

VÝSLEDNÝ POČET STÁNÍ PRO VARIANTU Č.1:  

= . + . .   

= 8.1 + 15.1.1 = 	stání  

Z toho 2 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 



VARIANTA Č.2: 

Druh stavby Účelová jednotka 
Počet účelových 

jednotek na 1 stání 
Počet účelových 

jednotek 
Počet 
stání 

ODSTAVNÁ STÁNÍ  

Bytový dům  Byt o 1 obytné místnosti 2 2 1 

 Byt do 100m2 plochy 1 34 34 

PARKOVACÍ STÁNÍ 

Obytný okrsek Obyvatel  20 77 4 

Kavárna (pivnice) Plocha pro hosty m2 10-15 34,71 3 

Jednotlivá prodejna Prodejní plocha m2 50 36 1 

Služby Zaměstnanec 3 3 1 

 

VÝSLEDNÝ POČET STÁNÍ PRO VARIANTU Č.2: 

= . + . .   

= 35.1 + 9.1.1 = 	stání   

Z toho 3 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

VARIANTA Č.3 

Druh stavby Účelová jednotka 
Počet účelových 

jednotek na 1 stání 
Počet účelových 

jednotek 
Počet 
stání 

ODSTAVNÁ STÁNÍ 

Bytový dům  Byt o 1 obytné místnosti 2 6 3 

 Byt do 100m2 plochy 1 27 27 

 Byt nad 100m2 plochy 0,5 6 12 

PARKOVACÍ STÁNÍ  

Obytný okrsek Obyvatel  20 81 5 

 

VÝSLEDNÝ POČET STÁNÍ PRO VARIANTU Č. 3:  

= . + . .   

= 42.1 + 5.1.1 =  stání  

Z toho 3 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.5 

VÝPOČET VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.5: 

Výpočet vodovodní přípojky dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 

 

Výtoková armatura Počet  DN Jmenovitý výtok [ ] 

Nádržkový splachovač 45 15 0,1 

Tlakový splachovač pro pisoár 1 15 0,3 

Mísicí baterie vanová 30 15 0,3 

Mísicí baterie umyvadlová 48 15 0,2 

Mísicí baterie dřezová 37 15 0,2 

Mísicí baterie sprchová 6 15 0,2 

Mísicí baterie pro výlevku, umývátko 28 15 0,2 

Výtokový ventil, automatická pračka 37 15 0,2 

Výtokový ventil, myčka nádobí 37 15 0,2 

 

Výpočtový průtok: 

= ∑ 	[ ]  
= 3,3106 = , . 	   

 
 
Výpočet DN vodovodní přípojky: 

= . 	[ ]  
= ∗ , ∗

. = 0,065 ⟹ volím DN vodovodní přípojky 75 mm  

 
Navržená vodovodní přípojka je po celé své délce z PE DN 75 x10,3, PN16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.6 

VÝPOČET KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
  



Příloha č.6: 

Výpočet kanalizační přípojky dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

 

Výtoková armatura Počet Výpočtový odtok [ ] 

Záchodová mísa se splachovací nádržkou 45 2,0 

Pisoár 1 0,5 

Koupací vana 30 0,3 

Umyvadlo  48 0,5 

Kuchyňský dřez 37 0,8 

Sprcha 6 0,6 

Výlevka 4 2,5 

Umývátko 24 0,3 

Automatická pračka 37 0,8 

Automatická myčka nádobí 37 0,8 

 

a)Vypočtený průtok odpadních vod: 

DUKQww Σ= *  

K … je součinitel odtoku 

ΣDU je součet výpočtových odtoků v l/s 

K = 0,5 (rovnoměrný odběr, např. byty) 

 

= 0,5 ∗ √233,1 = ,         
 
b) Celkový průtok odpadních vod: 

= 0,33. + + +   

Qrw … je celkový průtok odpadních vod v l/s 

Qww ..vypočtený průtok odpadních vod v l/s 

Qc …trvalý průtok v l/s = 0 

Qp …čerpaný průtok v l/s = 0 

Qr … průtok dešťových vod v l/s = 0 

 = 0,33 ∗ 7,64 = , 	  
 

Musí být splněna podmínka:  
	 < 			 ⟹	 potrubí dimenzujeme na průtok splaškových vod  

= ,   
 
Dimenze navržené kanalizační přípojky je DN 200.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.7 

VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD 
  



Příloha č.7: 

Výpočet množství dešťových odpadních vod dle ČSN 76 6101 

Maximální odtok dešťových vod = . . 		[ / ] 
• součinitel odtoku 	[−] 
• plocha povodí stoky 	[ℎ ] 
• intenzita směrodatného deště pro Ostravu 	( , ; ) = 	 /( . ℎ )  

 

Odvodňovaná plocha 	[ ] Součinitel 
odtoku ψ 

	[ / ] 
Budova – plochá střecha  0,09997 1,0 15,696 

Parkoviště – asfalt 0,1461 0,8 18,350 

Pěší komunikace - dlažba 0,0721 0,6 6,792 

Upravené štěrkové plochy 0,0236 0,4 1,482 

Hřiště 0,0235 0,1 0,369 

Zatravněné plochy 0,2089 0,05 1,640 

CELKEM 44,329 

 

Z výše uvedených hodnot připadá na: 

a)severní část: 

= 	15,77	 /   

 

b)jižní část: 

= 28,56	 /   

 

 

Výsledné celkové množství dešťových odpadních vod (bez plochy parku) činí 44,329 / . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.8 

NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD 
  



Příloha č.8: 

Návrh vsakovacího zařízení srážkových vod dle ČSN 75 9010 

 

I. Severní část řešeného území 

A)Odvodňovaná plocha: redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

= ∑ 			[ ]   
… půdorysný průmět odvodňované plochy v 	

… počet odvodňovaných ploch určitého druhu 

… součinitel odtoku srážkových povrchových vod pro odvodňovanou plochu určitého 
druhu 

 

Odvodňovaná plocha 	[ ] Součinitel 
odtoku ψ 

	[ ] 
Budova – plochá střecha  999,67 1,0 999,67 
Parkoviště – asfalt 431,70 0,8 346,96 
Pěší komunikace - dlažba 461,77 0,6 277,06 
Upravené štěrkové plochy 216,11 0,4 86,44 
Hřiště 234,96 0,1 23,50 

CELKEM [ ] 1735,63 

 
B)Vsakovací plocha: pro podzemní prostor s propustnými stěnami 

= ´ = 	 + 				 [ ]  
= (0,1	 ž	0,3) 		[ ]  

… redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [ ] 
… délka podzemního prostoru   [ ] 
… šířka podzemního prostoru   [ ] 
´ …	šířka vsakovací plochy podzemního prostoru   [ ]  

ℎ … výška propustných stěn    [ ] 
 
a)přibližná hodnota: 

= (0,1	 ž	0,3) = (0,1	 ž	0,3) ∗ 1735,63 = , 	 ž	 , 	   
 
b)navržená hodnota: 

= ´ = 	 + = 11,4 , + 4,8 = , 		   

 
C)Vsakovací odtok: 

= 			[ ]  
… součinitel bezpečnosti vsaku      = 2 

… koeficient vsaku  [ ]          = 10 		   
… vsakovací plocha vsakovacího zařízení   [ ] 
= 	 = ∗ 10 ∗ 61,56 = , ∗ 	   



D)Retenční objem vsakovacího zařízení:  

= ( + ) − . 60			[ ]  
 ℎ … návrhový úhrn srážek     [ ] 

… plocha hladiny vsakovacího zařízení [ ]        = 0	  
… doba trvání srážky určité periodicity   [ ] 

… periodicita = 	0,2 
 
Řešení pro: Ostrava – Vítkovice 

			[ ] 			[ ] 				[ ] 
5 10,8 = , (1735,63) − . 10 . 61,56.5.60 = 18,652464  

10 15,2 = , (1735,63) − . 10 . 61,56.10.60 = 26,196896  

15 17,8 = , (1735,63) − . 10 . 61,56.15.60 = 30,617194  

20 19,6 = 19,6
1000 (1735,63) − 1

2 . 10 . 61,56.20.60 = 33,648988 

30 22,1 = , (1735,63) − . 10 . 61,56.30.60 = 37,803383  

40 23,8 = 23,8
1000 (1735,63) − 1

2 . 10 . 61,56.40.60 = 40,569274 

60 26,3 = , (1735,63) − . 10 . 61,56.60.60 = 44,538989  

120 30,5 = 30,5
1000 (1735,63) − 1

2 . 10 . 61,56.120.60 = 50,720555 

240 36,7 = , (1735,63) − . 10 . 61,56.240.60 = 59,265301  

360 40,7 = 40,7
1000 (1735,63) − 1

2 . 10 . 61,56.360.60 = 63,991661 

480 41,9 = , (1735,63) − . 10 . 61,56.480.60 = 63,858257  

600 43,1 = , (1735,63) − . 10 . 61,56.600.60 = 63,724853  

720 44,3 = , (1735,63) − . 10 . 61,56.720.60 = 63,591449  

1080 47,9 = , (1735,63) − . 10 . 61,56.1080.60 = 63,191237  

1440 50,1 = 50,1
1000 (1735,63) − 1

2 . 10 . 61,56.1440.60 = 60,361143 

2880 68,7 = , (1735,63) − . 10 . 61,56.2880.60 = ,    

4320 78,9 = , (1735,63) − . 10 . 61,56.4320.60 = 57,159447  

 
 
 
 
 



E)Doba prázdnění vsakovacího zařízení: 

= 			[ℎ]  
… největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení   [ ] 

… vsakovaný odtok   [ ] 
  = ,

, = 59,57 	 = 	vyhovuje	podmínce max 72hodin 

 
F)Celkový objem vsakovacího zařízení z plastových bloků: 

= [ ]  
… č í	 ℎ 	( 	 ý ) … > 95%  

= ,
, = 69,53	   

 
G)Celkový počet boxů: 160ks 
 
Tab.: Orientační propočet nákladů 

Ozn. Název 
Měrná 

jednotka 
Cena 
[Kč] 

Počet 
Celkem 

[Kč] 

 Zemní práce, štěrk m3   50 730 
LF200000W Q-Bic akumulační box ks 2 900 160 464 000 
LF200700W Q-Bic hrdlo vstupní 160-315  ks 1 500 1 1 500 
LF200670W Šachtový adaptér (TEGRA) 315/600 ks 5 100 3 15 300 
RP010000W Korugovaná šachtová roura DN600 ks 2 520 3 7 560 
RF600000W Betonový roznášecí prstenec ks 1 600 3 4 800 
RF700000W Litinový poklop ks 2 990 3 8 970 
LF100200W Geotextilie (2x80m) ks 8 400 1 8 400 
LF200800W Spojka Q-Bic - klip ks 7,0 516 3 612 
LF200300W Spojka Q-Bic - trubka ks 11,0 152 1672 

 Dešťová šachta    12 574 
LF100505W Filtr pro dešťovou šachtu 250 ks 1 995 1 1 995 
CELKEM bez DPH 649 153 
 
  
II. Jižní část řešeného území – plocha parkoviště 

A)Odvodňovaná plocha: redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

= ∑ 			[ ]   
 

Odvodňovaná plocha 	[ ] Součinitel 
odtoku ψ 

	[ ] 
Parkoviště – asfalt 1106,22 0,8 884,98 
Pěší komunikace - dlažba 292,30 0,6 175,38 
Upravené štěrkové plochy 19,12 0,4 7,65 

CELKEM [ ] 1068,01 

 



B)Vsakovací plocha: pro podzemní prostor s propustnými stěnami 
a)přibližná hodnota: 

= (0,1	 ž	0,3) = (0,1	 ž	0,3) ∗ 1068,01 = , 	 ž	 , 	   
 
b)navržená hodnota: 

= ´ = 	 + = 9	 , + 3,6 = , 	   

 
 
C)Vsakovací odtok: 

= 			[ ]  
= ∗ 10 ∗ 37,8 = , ∗ 	   

 
D)Retenční objem vsakovacího zařízení:  
Řešení pro: Ostrava – Vítkovice 

			[ ] 			[ ] 				[ ] 
5 10,8 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.5.60 = 11,477808  

10 15,2 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.10.60 = 16,120352  

15 17,8 = , (1068,01) − . 5.10 . 37,8.15.60 = 18,840478  

20 19,6 = , (1068,01) − . 5.10 . 37,8.20.60 = 20,706196  

30 22,1 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.30.60 = 23,262821  

40 23,8 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.40.60 = 24,965038  

60 26,3 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.60.60 = 27,408263  

120 30,5 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.120.60 = 31,213505  

240 36,7 = , (1068,01) − . 5. 10 . 37,8.240.60 = 36,474367  

360 40,7 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.360.60 = 39,385607  

480 41,9 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.480.60 = 39,306419  

600 43,1 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.600.60 = 39,227231  

720 44,3 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.720.60 = 39,148043  

1080 47,9 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.1080.60 = 38,910479   

1440 50,1 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.1440.60 = 37,177701  

2880 68,7 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.2880.60 = ,   

4320 78,9 = , (1068,01) − . 10 . 37,8.4320.60 = 35,277189  



E)Doba prázdnění vsakovacího zařízení: 

= 			[ℎ]  
 

= ,
, = 59,84	 	 = 	vyhovuje	podmínce max 72hodin  

 

 

F)Celkový objem vsakovacího zařízení z plastových bloků: 

= [ ]  
… č í	 ℎ 	( 	 ý ) … > 95%  

= ,
, = , 	   

G)Celkový počet boxů: 90ks 
 
Tab.: Orientační propočet nákladů 

Ozn. Název 
Měrná 

jednotka 
Cena 
[Kč] 

Počet 
Celkem 

[Kč] 

 Zemní práce, štěrk m3   42 100 
LF200000W Q-Bic akumulační box ks 2 900 90 261 000 
LF200700W Q-Bic hrdlo vstupní 160-315  ks 1 500 1 1 500 
LF200670W Šachtový adaptér (TEGRA) 315/600 ks 5 100 3 15 300 
RP010000W Korugovaná šachtová roura DN600 ks 2 520 3 7 560 
RF600000W Betonový roznášecí prstenec ks 1 600 3 4 800 
RF700000W Litinový poklop ks 2 990 3 8 970 
LF100200W Geotextilie (2x80m) ks 8 400 1 8 400 
LF200800W Spojka Q-Bic - klip ks 7,0 516 3 612 
LF200300W Spojka Q-Bic - trubka ks 11,0 152 1 672 

 Dešťová šachta    18 520 
LF100510W Filtr pro dešťovou šachtu 315 ks 3 750 1 3 750 
CELKEM bez DPH 377 184 
Ceny byly převzaty z katalogu WAVIN Ekoplastik s.r.o.  

 

 

V severní části řešeného území je navržené vsakovací zařízení o rozměrech  11,4 x 4,8m.   

 

V jižní části řešeného území je navržené vsakovací zařízení o rozměrech  9 x 3,6m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zvolený akumulační box WAVIN Q-Bic, převzato z katalogu WAVIN Ekoplastik s.r.o.: 

 

                    

 
 

 

Ve výpočtu je uvažováno s přibližnou hodnotou koeficientu vsaku zeminy. Výsledný návrh 

může být zpřesněný na základě podrobnějšího průzkumu podloží, který určí skutečný druh zeminy (to 

však může znamenat výraznou změnu ceny vsakovacího zařízení).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.9 

NÁVRH ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK 
  



Příloha č.9: 

Návrh odlučovače ropných látek dle ČSN EN 858-1 a ČSN EN 858-2: 
 
Základní vzorec pro návrh velikosti odlučovače ropných látek je: 
 

= ( + ∗ ) ∗   
… jmenovitá velikost odlučovače 
… maximální přítok vod z povrchového odtoku [ ] 
… maximální přítok ostatních znečištěných vod [ ] 
… koeficient měrné hmotnosti pro rozhodující lehkou kapalinu 

     … = 1  
… bezpečnostní koeficient zohledňující nepříznivé podmínky pro odlučování 

    … = 1 pro srážkové vody 
 
I. Severní část řešeného území (plocha parkoviště) 

= (4,97 + 1 ∗ 0) ∗ 1 = , 	 	  
 
⇒  Návrh 1x SK 10/1000 železobetonový koalescntní odlučovač s kalovou jímkou 
(maximální průtok 10 l/s), Wavin. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

II. Jižní část řešeného území (plocha parkoviště) 

= (13,89 + 1 ∗ 0) ∗ 1 = , 	 	  
 
⇒  Návrh 1x SK 15/3000 železobetonový koalescenční odlučovač s kalovou jímkou 
(maximální průtok 15 l/s), Wavin.  
 
 
 
Navržené odlučovače ropných látek: převzato z katalogu WAVIN Ekoplastik s.r.o.. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.10 

VÝPOČET POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.10: 

Výpočet potřeby elektrické energie dle ČSN 33 2130 ed.2, Elektrické instalace nízkého 

napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

 

Základní vztah pro výpočet potřeby elektrické energie: 

= ∑ 	[ ]  
∑ … součet soudobých příkonů všech připojených bytů na dané vedení 

… soudobost pro n bytů 

= 39  

= 0,33  

= max 11   

 

= 11 ∗ 39 ∗ 0,33 = ,   

 

Potřeba elektrické energie byla (přibližně) stanovena na 141,57kW (stanovena pro byty). 

Výpočet nezahrnuje potřebu elektrické energie pro občanskou vybavenost, protože nejsou 

známy nároky na elektrickou energii navržených provozoven.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.11 

VÝPOČET POTŘEBY TEPLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.11: 

Výpočet potřeby tepla dle ČSN EN ISO 13790, Energetická náročnost budov – Výpočet 

spotřeby energie na vytápění a chlazení 

 

1)Výpočet potřeby tepla pro vytápění: 

-hodinová potřeba tepla                = ∗ 	( − )	[ ℎ ]  
-roční potřeba tepla                       = ∗ 	 − 	24 ∗ ∗ 10 [ ℎ ]  

… obestavěný prostor budovy [ ] 

… tepelná charakteristika budovy [ ] 

… počet dní otopného období 

… průměrná vnitřní teplota vzduchu [°C] 

… nejmenší výpočtová vnější teplota dané oblasti [°C] 

… průměrná vnější teplota vzduchu v otopném období [°C] 

= 14855,27 ∗ 0,38	(18 + 15) = , 	   

= 14855,27 ∗ 0,38	(18 − 3,6)	24 ∗ 223 ∗ 10 = , 	   

 

2)Výpočet potřeby tepla pro větrání: 

-tepelný příkon pro větrání (hodinový)  = ∗ 	( − )	[ ℎ ]  
-tepelný příkon (roční)                 = ∗ 	( − )	24 ∗ ∗ 10 [ ℎ ]  

…výpočtová teplota venkovního vzduchu pro projektování větracích zařízení [°C] 

…počet dní v otopném období s teplotou venkovního vzduchu nižší než je 	[° ]  
= 14855,27 ∗ 0,42	(18 + 5) = , 		   

= 14855,27 ∗ 0,42	(18 + 5)	24 ∗ 60 ∗ 10 = , 	   

 

3)Výpočet průměrné hodinové potřeby tepla pro přípravu TUV: 

= ( )( ) [ ]  
… součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby tepla 

… specifická potřeba TUV pro byty při teplotě TUV 60°C [ . ] 

… počet obyvatel odebírajících TUV 



… odhadovaná specifická potřeba TUV pro občanskou vybavenost [ . ] 

… nejnižší teplota studené vody [°C] 

… teplota teplé užitkové vody [°C] 

… měrné teplo vody [ ] 

= 1,2 ( )( ) 4,187 = ,   

 

4)Výpočet maximální hodinové a roční potřeby tepla pro přípravu TUV: 

-maximální hodinová potřeba tepla:   = ∗ 	[ ]  
… součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeby tepla 

= 1,7 ∗ 2582,77 = , 	   

 

 -roční potřeba tepla: = 24 ∗ 365 ∗ 10 	[ ] 
… součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby tepla 

= ,
, 24 ∗ 365 ∗ 10 = , 	   

 

5)Výpočet celkové potřeby tepla: 

a)Hodinová (průměrná): 

= 1,1 ∗ + +  [ ℎ ] 

= 1,1 ∗ 186285,09 + 143501,9	 + 4390,71 = 352806,21  

 

b)Roční: 

= 1,1 ∗ + +  [ ℎ ] 

= 1,1 ∗ 435,05	 + 206,64	 + 18,85 = 704,05  

 

Výpočtem byla stanovena celková hodinová (průměrná) potřeba tepla 352806,21 ℎ       a 

celková roční potřeba tepla 704,05 ℎ . 

Výpočty mají orientační charakter. V případě realizace návrhu bude provedeno podrobnější 

posouzení, zejména u občanské vybavenosti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.12 

MOBILIÁŘ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A PARKU 
  



Příloha č.12:  

Použitý mobiliář parku a dětského hřiště: převzato z katalogu Bonita Group Service, 

s.r.o. , REX, s.r.o., URBANIA, s.r.o. a EPK elektro, s.ro.. 

 

1)Lavička“MODERNA“: REX, s.r.o. 

-šířka: 620mm 

-výška: 820mm 

-výška sedáku: 400mm 

-váha: 17kg/1 bočnice 

-litinové bočnice s práškovou barvou se smrkovým 

dřevem o délce 1700mm.  

 

2)Odpadkový koš „PARK“: REX, s.r.o. 

-průměr: 310mm 

-výška: 810mm 

-ocelová konstrukce s dřevěným obložením 

 

3)Stojan typu U na 4 kola – jednostranný: URBANIA, s.r.o. 

-délka x šířka x výška: 1400 x 570 x 500 mm 

-materiál – rám z úhelníkové oceli, vodítka 

z ocelových trubek, žárově zinkovaný 

-vzdálenost kol: 350 mm 

-šířka pneumatik: maximálně 50 mm 

 

4)Pouliční lampa „LATERN“: EPK elektro, s.r.o. 

-montáž na sloup průměru 76mm 

-rozměry: průměr 750 x 593mm 

-plocha vystavená větru: 0,16m2 

-difúzor: polymetakrylát čirý nebo perličkový 

-horní kryt: polyester vyztužený skleněnými vlákny 

-těleso: tlakově litý hliník 

-refraktor: polykarbonát s napařenou lesklou vrstvou 

-krytí: IP54 

 



5)Houpadlo na pružině „PES“:  

-Bonita Group Service, s.r.o. 

-doporučený věk: 3-14 let 

-výška volného pádu: 0,5m 

-rozměry: 0,8 x 0,3 x 0,8 m 

-plocha nutná pro montáž: 3,9 x 3,4m 

 

6)Houpadlo na pružině „MEDVĚD“:  

-Bonita Group Service, s.r.o. 

-doporučený věk: 3-14 let 

-výška volného pádu: 0,5m 

-rozměry: 0,9 x 0,2 x 0,8m 

-plocha nutná pro montáž: 3,9 x 3,4m 

 

 

7)Kolotoč se sedáky (průměr 1,8m): 

- Bonita Group Service, s.r.o. 

-doporučený věk: 3-14let 

-výška volného pádu: 0,5m 

-rozměry: 1,8 x 1,8 x 0,7m 

-plocha nutná pro montáž: 6 x 6m 

 

 

8)Řetězová dvojhoupačka: 

- Bonita Group Service, s.r.o. 

-doporučený věk: 3-14let 

-výška volného pádu: 1,5m 

-rozměry: 3 x 1,8 x 2,3m 

-plocha nutná pro montáž: 3 x 7,5m 

 

 

 

 



9)Vahadlová houpačka čtyřmístná –celokovová: 

- Bonita Group Service, s.r.o. 

-doporučený věk: 3-14let 

-výška volného pádu: 1m 

-rozměry: 3,9 x 0,2 x 1,2m 

-plocha nutná pro montáž: 7 x 3,4m 

 

 

 

10)Šplhací sestava Šestihran (SS-402): 

- Bonita Group Service, s.r.o. 

-doporučený věk: 3-14 let 

-výška volného pádu: 2m 

-rozměry: 2,6 x 2,2 x 2,1m 

-plocha nutná pro montáž: 6 x 6m 

 

 

 

11)Universal 101 (U-123-1): 

- Bonita Group Service, s.r.o. 

-doporučený věk: 3-14let 

-výška volného pádu: 1m 

-rozměry: 3,8 x 1,4 x 3,2m 

-plocha nutná pro montáž: 7,5 x 4m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab.: Ceník jednotlivých herních prvků a mobiliáře parku (ceny výrobce ke dni 6.10.2014) 

Název 
Cena / kus (m2) 

[Kč bez DPH] 
Montáž 

[Kč bez DPH] 
KS 

(m2) 
Celkem 

[Kč bez DPH] 

Lavička „MODERNA“ 4 990 - 42 209 580 

Odpadkový koš „PARK“ 3 100 - 33 102 300 

Pouliční lampa „LATERN“, vč. 
stožáru 

9 571 - 57 545 547 

Stojan typu U na 4 kola 2 501 - 4 10 004 

Houpadlo na pružině „PES“ 7 850 1 000 1 8 850 

Houpadlo na pružině „MEDVĚD“ 9 700 1 000 1 10 700 

Kolotoč se sedáky 34 900 3 500 1 38 400 

Řetězová dvojhoupačka 18 900 2 800 1 21 700 

Vahadlová houpačka čtyřmístná 14 900 1 600 1 16 500 

Šplhací sestava Šestihran 28 500 5 300 1 33 800 

Universal 101 44 500 4 900 1 49 400 

Dopadová plocha SMARTSOFT 35 1 650  500 235 505 250 

CELKEM 1 552 031 

 

 

 


