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1 ÚVOD 

 

Předmětem této diplomové práce je návrh nového využití území mezi ulicemi Francouzská, 

Polská a Bulharská v Ostravě - Porubě. Samotnému návrhu v tomto případě předcházela celá 

řada úvah, myšlenek a nápadů, jak co nejlépe tuto problematiku zvládnout a najít finální 

řešení v podobě urbanistického návrhu, který bude respektovat platnou ÚPD včetně všech 

limit a potřeb v území. 

 V návrhu jsem se snažil čerpat z teoretických poznatků, získaných při studiu 

městského inženýrství, jenž se zaobírá vzájemnými vazbami v urbanizovaném území, řešením 

technické a dopravní infrastruktury, výstavbou budov pro bydlení, služby, obchod 

a propojením jednotlivých funkcí zelení.  

 Řešení návrhu je provedeno ve dvou variantách, z nichž v jedné je navrženo hromadné 

bydlení v bytových domech při zachování stávající vzrostlé zeleně, pokrývající poměrně 

značnou část řešeného území. Druhá varianta již popisuje využití celkové plochy území, 

pro výstavbu bytových a polyfunkčních domů propojených dopravní i technickou 

infrastrukturou, zelení, při dodržení předepsaných norem a předpisů. Výběr zvolené varianty 

je v průběhu práce patřičně zdůvodněn.  

 Rozsah práce v sobě zahrnuje teoretickou, ale i praktickou část. Teoretická část 

vychází z platné legislativy a všeobecných předpisů, které jsou s ní spjaty anebo na ni úzce 

navazují. Vysvětluje několik základních pojmů ať už z urbanismu nebo územního plánování. 

Je v ní popsán rozbor současného stavu řešeného území, jeho historie, demografie 

obyvatelstva, širší vztahy, limity v území, problémy k řešení a další. Praktická část 

má podobu výkresové dokumentace v počtu 18 výkresů.        
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Legislativa ve stavebnictví 

 

Návrh je koncipován v součinnosti s platnou legislativou, českými technickými normami 

ČSN a platnými vyhláškami. Jedná se o tyto dokumenty: 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

• ČSN 736110 – Projektování místních komunikací 

 

2.2 Základní názvosloví 

 

Byt 

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

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

[1] 

 

Občanská vybavenost 

Jedná se o stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělání a výchovu, sociální 

služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu a jiné. [2] 
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Polyfunkční dům 

Zpravidla jsou realizovány jako zástavba proluk či nároží. V rámci 1. NP, 2. NP, a 1. PP jsou 

umístěny obchody, administrativa, ordinace lékařů, restaurace, výroba, služby a podobně. 

Ve vyšších podlažích jsou bytové jednotky. [3] 

   

Bytový dům 

Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, s čtyřmi a více byty, které jsou 

přístupné z domovní komunikace se společným hlavním vstupem. [1] 

 

Územní plánování 

Územní plánování je soustavnou činností, která se základními cíli a úkoly 

národohospodářských plánů komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho 

organizace, věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti, ovlivňující rozvoj či ochranu 

území. [4] 

 

Parkovací stání 

Plocha určená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla. [5] 

 

Limity v území 

Mohou to být prvky, objekty nebo vedení technické infrastruktury, které svým umístěním 

a ochranným pásmem limitují zpracování jednotlivých návrhů. 

 

Plochy dopravní infrastruktura 

Plochy dopravní infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití 

pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodů intenzity dopravy a jejich 

negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití. [6] 
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Plochy technické infrastruktury 

Plochy technické infrastruktury se samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků 

pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné 

využití těchto pozemků není možné. [6] 

 

Zeleň 

Jsou to soubory vegetačních a technických prvků vytvářející objekty se specifickou funkcí 

nebo dotvářející prostranství a plochy.[7] 

 

Komunikace pro pěší 

Jsou to komunikace s vyloučenou nebo oddělenou motorovou dopravou, určené pro pěší 

provoz. [8] 

 

Stezky pro cyklisty  

Obvykle se navrhují jako dvoupruhové obousměrné. Protisměrné jízdní pruhy pro cyklisty 

mají být odděleny bezpečnostním odstupem a vodorovným dopravním značením. [8]  

 

2.3 Zdroje použité pro zpracování diplomové práce  

 

Pro vypracování této diplomové práce byly využívány níže uvedené podklady: 

• Katastrální mapa 

• Vektorová mapa SM5 nová podpora DGN (JTSK) 

• Ortofotomapa 

• Mapový portál MAPY. CZ 

• Fotodokumentace stavu 

• Stanoviska a situační výkresy správců inženýrských sítí (IS) 
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2.4 Urbanismus 

 

S předmětem urbanismu je úzce spjat předmět „Zonální struktury“, který je základním 

provozně typologickým předmětem, jehož funkční prvky nebo urbanistické zóny patří 

k prvním v porozumění širších sídelních a regionálních souvislostí oboru. 

 

2.4.1 Pojem urbanismus 

Je vědeckým, technickým i výtvarným oborem. Jeho cílem je tvorba harmonického životního 

prostředí základních funkčních složek osídlení. Vědecký obor urbanismu je dán tím, 

že vychází a úzce spolupracuje s celou řadou vědeckých a technických disciplín, jako jsou 

přírodní vědy. Výtvarná část oboru urbanismu je dána tím, že vychází z oboru architektura. 

Ten je vlastně základním kamenem oboru urbanismu. [4] 

 

2.4.2 Pojem urbanizace 

Je základní vývojový prvek celosvětového osídlení. Je to mnohostranný sociálně ekonomický 

proces, vyznačující se stěhováním obyvatelstva do měst, jeho růstem a koncentrací základních 

funkčních složek, tj. bydlení, výroba, občanské vybavení či rekreace. [4] 

 

2.4.3 Urbanistická struktura 

Urbanistická struktura města má svou funkční a prostorovou stránku. Jednotlivé funkční 

a prostorové prvky vytvářejí městský celek. Soustava funkčních složek vychází ze základních 

funkcí, jež jsou bydlení, výroba, zeleň či občanské vybavení. [4] 

 

2.5 Územní plánování 

 

Působnost v oblasti územního plánování je řízena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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2.5.1 Území 

Je část zemského povrchu, ale procesy v území zahrnují i to, co se nachází pod jeho povrchem 

a nad ním. Území tedy jde považovat za dvou až třídimenzionální entitu. Ve vtahu k prostředí 

tvoří území jeho fyzickou část, zejména pak terén, plochy pro činnost, stavby a infrastrukturu 

na něm, v něm a nad ním. V ekologickém pohledu je území nevyčerpatelný, poškoditelný 

a neobnovitelný zdroj, protože disponibilní území na Zemi nelze prakticky rozšiřovat. [9] 

 

2.5.2 Plánování 

Umožňuje jakoukoliv záměrnou činnost a její organizaci. Všechny obecné fáze a vztahy 

procesu plánování mají svůj význam. Na rozdíl od projektování, které je jasně vymezeno 

počátkem, jednotlivými fázemi a ukončením projektu, je plánování soustavný proces, 

probíhající v cyklech. Plánování jako forma abstraktního myšlení je vlastní všem myslícím 

bytostem. [9] 

 

2.6 Nástroje územního plánování 

 

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), patří 

mezi nástroje územního plánování: 

• Územně plánovací podklady (ÚPP) 

• Územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

• Územní rozhodnutí (ÚR) 

 

2.6.1 Územně plánovací podklady (ÚPP) 

Územně plánovací podklady v sobě zahrnují: 

• Územně technické podklady (ÚTP) 

• Územní generel (ÚG) 

• Územní prognózu (ÚPg) 

• Urbanistickou studii (US) [9] 
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2.6.2 Územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

Na rozdíl od územně plánovacích podkladů, které se nanejvýše projednávají, a tudíž pouze 

poskytují podklady pro rozhodování, z územně plánovací dokumentace vyplývají regulativy 

a další ustanovení, které jsou obecně závazné (pro všechny platné) – např. o tom, k čemu lze 

a k čemu nelze pozemek používat. Stávající právní úprava rozeznává několik druhů územně 

plánovací dokumentace, mezi které patří územní plán velkého územního celku, územní plán 

obce a regulační plán. [9] 

 

2.6.3 Územní rozhodnutí (ÚR) 

Umisťovat stavby nebo měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen 

na základě územního rozhodnutí, které se rozděluje podle své povahy na rozhodnutí 

o umístění stavby, rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o chráněném území nebo 

ochranném pásmu, rozhodnutí o stavební uzávěře, rozhodnutí o dělení nebo scelování 

pozemků. [9]  

 

2.7 Obecné požadavky na vymezování ploch 

 

Jsou stanoveny a podrobně popsány vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území. Tato vyhláška stanovuje obecné požadavky na využívání území 

při vymezování ploch a pozemků s podmínkami pro jejich využití. [6] 

 

2.7.1 Plochy pro bydlení 

Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení 

v kvalitním prostředí. Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky 

rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky 

veřejných prostranství. [6]   
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2.7.2 Plochy občanského vybavení 

Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského 

vybavení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu 

a jiné. Plochy občanského vybavení musí mít přímou návaznost na dopravní infrastrukturu. 

[6] 

 

2.7.3 Plochy veřejných prostranství 

Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých 

druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 

občanského vybavení. [6] 

 

2.7.4 Plochy dopravní infrastruktury 

Plochy dopravní infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití 

pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich 

negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití. [6] 

 

2.7.5 Plochy technické infrastruktury 

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně 

související zařízení technického vybavení, například vodovodů, kanalizace, energetických 

vedení, komunikačních vedení a produktovou. [6] 

 

2.8 Obecné požadavky na umísťování staveb 

 

Jsou stanoveny a podrobně popsány vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území.  

 Stavby podle druhu a potřeby se umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení 

na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 

umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky 
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a provedení jejího zásahu. Stavby se umísťují tak, aby stavba ani její část nezasahovaly 

na sousední pozemek. [6] 

 

2.9 Technická infrastruktura 

 

Technická infrastruktura v území musí být provedena včas a v takové kvalitě, aby dokázala 

pokrýt všechny požadavky rozvíjejících se aktivit a zároveň poskytla ochranu zájmového 

území. 

 

2.9.1 Vodovody a kanalizace 

Vodovody a kanalizace se řídí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon). 

 Potřeba vody se zabezpečuje pro obyvatelstvo, sídelní vybavenost a komunální sféru 

obecně, průmysl, zemědělství a požární účely. Její množství závisí na stupni životní úrovně 

obyvatelstva a mimo jiné i na technických podmínkách. [10] 

 

2.9.2 Zásobování plynem 

Zásobování plynem se řídí podle zákona č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon). 

Plynárenství patří dnes jak u nás, tak i ve vyspělých zemích k úspěšným odvětvím, 

nejen proto, že jde o významný prvek energetického hospodářství, využívajících světových 

zásob zemního plynu, ale zejména proto, že se toto odvětví dokázalo vždy včas vyrovnat 

ve svém vývoji s několika koncepčními změnami. Odvětví, tak jako celek prokázalo svou 

adaptabilitu a zdravou odolnost. [11] 
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2.9.3 Zásobování teplem 

Zásobování teplem se řídí podle zákona č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon). 

Palivoenergetická situace státu si již v minulosti vynucovala intenzivnější hospodaření 

se všemi disponibilními energetickými zdroji. Předpokládalo se krytí a dodávka tepla 

ze systémových elektráren na tuhá a jaderná paliva. To vyvolalo nezbytnost dopravy tepla 

na relativně značné vzdálenosti. Toto řešení nabízelo úsporu paliva a současně i větší 

efektivnost při výrobě elektrické energie. [11] 

 

2.9.4 Elektrická zařízení 

Zásobování elektrickou energií se řídí podle zákona č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon). 

V energetickém systému ČR, ale i jinde ve vyspělých státech mají elektrorozvodné sítě 

rozhodující pozici. Struktura přenosu a rozvodu elektrické energie dnes u nás vypadá tak, 

že převážná většina elektráren dodává vyrobenou energii prostřednictvím zvyšovacích 

transformátorů do základního přenosového systému. Tento systém je tvořen vesměs 

venkovním vedením. [11] 

 

2.10 Dopravní infrastruktura 

 

Dopravní infrastruktura je integrální součástí územního plánování s významnou, ale nikoli 

dominantní funkcí. Musí být v souladu s cíli územního plánování a v rámci svých technických 

možností musí být v souladu s principy udržitelného rozvoje území. Podle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se dopravní infrastrukturou 

rozumí pozemky, stavby a s nimi související zařízení např. pozemních komunikací, drah, 

vodních cest a letišť. [12] 
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3 ZÁKLADNÍ POZNATKY O OBCI 

 

3.1 Historie 

Nejstarší dochovanou zprávu o Porubě máme z roku 1393, v níž se uvádí Stach z Poruby jako 

man biskupství olomouckého (manství se nevztahovalo na ves Porubu, která byla v opavském 

knížectví). Zřejmě na počátku husitských válek patřila k třebovickému statku, kdy majitelem 

Třebovic byl Jan Jičínský z Kravař. 

Obyvatelstvo Poruby se živilo výhradně zemědělstvím. Podle karolinského katastru 

z roku 1725 tu bylo 22 sedláků včetně mlynáře a krčmáře a 21 zahradníků. Polní tratě nesly 

tyto názvy: Na sedlisku, Mimo sedlisko, Pod vesnicí, Mimo vesnici, Nad vesnicí, Přední, 

Prostřední, Zadní.  

V roce 1843 v Porubě podle sčítání bylo 622 obyvatel, 75 domů se 138 rodinami, 

z nichž se převážná část zajímala zemědělstvím. Průmyslový rozmach Moravské Ostravy 

a jejích okolních obcí v druhé polovině 19. a na počátku 20. století nikterak podstatně 

neovlivnil život zdejší obce, která si nadále udržela svůj zemědělský ráz. Část obyvatel 

i přesto nalezla nové uplatnění v ostravských průmyslových závodech. 

Poruba ve svém rozmachu utrpěla v průběhu první světové války, kdy převážná část 

mužského osazenstva musela narukovat do války. Život v Porubě se vrátil do svých kolejí 

až v době po urovnání poválečných hospodářských poměrů.  

Elektrifikace společně s regulací Porubky byla v obci provedena v době první 

republiky. Další významnou událostí bylo zahájení dopravy na lokální dráze, která vedla 

ze Svinova do Vřesiny. [13] 
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Obr. 1: Pohled na Porubské náměstí před rokem 1945 [13] 

 Přichází období druhé světové války, které je pro Porubu i celý národ obdobím 

terorismu a zastrašování. Je vyhlášeno stanné právo. Na školách jsou propouštěni čeští učitelé, 

poněmčena je i česká dráha a stanice. [13] 

 

3.2 Současný stav 

 

Městský obvod Poruba je jedním z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy. 

Rozkládá se v jeho severozápadní části a je se svými téměř 70 tisíci obyvateli jeho druhým 

nejlidnatějším obvodem. Samotný název Poruba souvisí s kácením – rubáním stromů 

a vznikem porubů. Až do konce druhé světové války byla Poruba malou obcí. Její význam 

vzrostl v 50. letech minulého století, kdy byl katastr obce vybrán k výstavbě nového 

samostatného městského celku nazvaného Nová Ostrava. Za její centrum je považována 

1,6 kilometrů dlouhá Hlavní třída, vystavěná v architektonickém stylu sorela. Návštěvníky 

láká Poruba nejen architekturou, mezi jejíž největší skvosty patří vstupní brána do Poruby 

nazvaná Oblouk či soubor obytných domů Věžičky, ale také volnočasovými atrakcemi 

v podobě největšího letního koupaliště ve střední Evropě či moderním zimním stadionem. 

Poruba je obvodem bez velkého průmyslu, tedy s minimálně znečištěným ovzduším. [14] 
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Obr. 2: Pohled na část řešeného území a Hlavní třídu [14] 

 

3.3 Demografie obyvatelstva 

 

V roce 1850 žilo v Porubě 610 obyvatel. V roce 1890 zde bylo napočítáno 911 obyvatel. 

Na začátku 30. let 20. století se počet obyvatel Poruby pohyboval okolo dvou tisíc. Pokles byl 

zaznamenán v průběhu druhé světové války a to na 1500 obyvatel. Vysoký nárůst obyvatel 

přinesla výstavba takzvané nové Poruby. V 60. letech 20. století zde žilo již 9220 lidí. V roce 

1960 byla Poruba domovem pro 500785 osob a v roce 1969 to je 81 572 osob. Maxima bylo 

dosaženo před sametovou revolucí, kdy zde žilo 110 360 obyvatel. V současné době zde žije 

přibližně sedmdesát tisíc obyvatel. [14]   

 

3.4 Širší vztahy 

 

Město Ostrava se nachází v Moravskoslezském kraji ve východní části České republiky. Díky 

své rozloze a celkovému počtu obyvatel je třetím největším městem na území České 

republiky. Rozkládá se nedaleko slovenských a polských hranic s výhledem na krásné 

panoráma pohoří Beskyd. Postavení a působnost města vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je statutární 

město Ostrava veřejnoprávní korporací. Má postavení obce s rozšířenou působností, kterou 

vykonává pro města Klimkovice, Šenov, Vratimov a obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, 

Stará Ves nad Ondřejnicí, Zbyslavice, Olbramice, Vřesina, Václavovice a Velká Polom. 
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Ty vytvářejí dohromady s městem Ostrava jeden správní obvod. Samostatně se Ostrava člení 

na 23 městských obvodů. Městský obvod Poruba je jedním z 23 městských obvodů 

statutárního města Ostravy. Leží v jeho severozápadní části a je shruba se svými 70 tisíci 

obyvateli jeho druhým nejlidnatějším obvodem. Území městského obvodu Poruba má rozlohu 

1317 hektarů a skládá se z celých katastrálních území Poruba a Poruba-sever. 

Z geografického hlediska se rozkládá na území Ostravské pánve, v jejíž západní části 

se nachází Porubská plošina. Hlavní pozemní komunikací je silnice I.třídy I/11 procházející 

územím Poruby Ve směru Hradec Králové – Bruntál – Opava – Ostrava – Havířov – Český 

Těšín – Třinec – Jablunkov – státní hranice se Slovenskem 

 

Obr. 3: Znázornění městských obvodů Statutárního města Ostravy [14] 
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4 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

4.1 Širší vztahy 

 

Řešené území je situováno mezi ulicemi Francouzská, Polská a Bulharská v Ostravě – Porubě. 

Přesněji ve východním bloku městského obvodu Poruba na koci Hlavní třídy. Nachází 

se v docházkové vzdálenosti 400 m od autobusových zastávek „Francouzská“ a Kubánská“ 

a těsně za hranicí docházkové vzdálenosti 400 m na tramvajové zastávky „Telekomunikační 

škola“ a „Třebovická“. Dopravně je území napojeno na ulici Francouzská, která se napojuje 

na silnice „Opavská“ a „Nad Porubkou“. Ze silnice „Opavská“ vede směr do centra Ostravy, 

které je vzdáleno asi 7,5 km a na opačné straně přes silnici „Nad Porubkou“se připojíme 

k silnici „Rudná“ ve směru k dálnici D1 vzdálené asi 2 km. 

 

 

Obr. 4: Širší vtahy 
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4.2 Limity v území 

 

Limitujícími prvky v území, které by mohly ovlivnit samotný návrh, jsou podzemní vedení 

inženýrských sítí (IS), prvky technické infrastruktury a skupiny vzrostlých stromů, které 

pokrývají značnou plochu zájmového území. 

 Napříč řešeným územím prochází vodovodní řád DN 400 OC a DN 400 LT 

s ochranným pásmem 1,5 m od kraje potrubí počítáno na pravou i levou stranu. Podobný 

průběh má i optický kabel v HDPE trubkách s ochranným pásmem 1,5 m na obě strany. Výše 

uvedené limity, či-li vodovodní řád a optický kabel patří mezi významné limity v území, 

protože značně ovlivňují půdorysné využití plochy zájmového území. V pořadí další limitou 

je teplovod řád, vedený v kolektoru s ochranným pásmem 2,5 m na obě strany od krajního 

potrubí. Poslední odnoží inženýrských sítí je potrubí jednotné kanalizace s ochranným 

pásmem 1,5 m po obou stranách potrubí a výtlačný řád kanalizace. 

 Skupiny vzrostlých stromů, které se objevují ve dvou částech řešeného území, zaplňují 

přibližně 1/16 z celkové rozlohy území. Zjištěná plocha, kterou pokrývají, není nikterak 

zásadní vůči celkové rozloze řešeného území, ale jejich situování už ano. Pokud pominu fakt, 

že se mezi nimi nenachází žádný památný strom zákonem chráněný, tak samotní občané 

Poruby jsou dle veřejného mínění zásadně proti kácení stromů a dřevin v jejich obvodu. Tuto 

zjištěnou skutečnost mi osobně potvrdila paní na odboru životního prostředí stavebního úřadu 

v Ostravě – Porubě. 

 

4.3 Vazba na územní plán 

 

Usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 byl vydán „nový“ 

Územní plán Ostravy, který nahradil Územní plán města Ostravy z roku 1994. Vznikl 

dle zadání Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy. Jedná se o dokument, který 

je vytvořený v měřítku 1:10 000. [15]  
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Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území: 

Dle územního plánu se řešené území nachází v jádrovém území.  

Definice jádrového území: 

(Bydlení a občanská vybavenost centrálního charakteru)  

Slouží: soustředění občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrálních  

částí obytných zón.  

Nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku: 60/50 dB (A).  

 

 

Obr. 5: Ohraničení řešeného území na podkladu Územního plánu [15] 

Funkční využití:  

• Vhodné  

- Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území:  

administrativa, peněžnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, hotely, 

zařízení kulturní, církevní, společenská, muzejní, zábavní a zařízení pro volný čas.  
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- Nájemné bytové domy (nad 3. N. P.) s vestavěnou občanskou vybaveností.  

- Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové, parkoviště, hromadné podzemní 

i nadzemní a vestavěné parkovací garáže.  

- Zeleň veřejná a obytná.  

• Přípustné  

- Nájemné domy bez občanské vybavenosti, konzuláty, rezidence.  

- Nerušící drobná výroba a služby.  

- Benzinová čerpadla a servisní služby jako součást garáží a parkingů.  

- Nezbytná technická vybavenost.  

  

• Výjimečně přípustné  

Občanská vybavenost necentrálního charakteru: zařízení předškolní, školská, sportovní,  

zdravotnická, zařízení sociální péče. 

 

4.4 Problémy k řešení 

 

Výkres problémů k řešení ÚPD zobrazuje jevy, které způsobují v území problémy jak samy 

o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi (střety záměrů s limity a hodnotami území). 

 V řešeném území se dle platné ÚPD tyto jevy nevyskytují, z toho důvodu není potřeba 

tuto problematiku posuzovat. 

 

4.5 Majetkoprávní vztahy 

 

Výkres majetkoprávních vztahů je proveden na podkladu katastrální mapy. Z jeho provedení 

vyplývá, že jediným vlastníkem parcel, které jsou v něm uvedeny je Statutární město Ostrava. 

Jedná se o parcely s parcelním číslem 896/1; 897; 896/19; 898/1; 898/2; 896/23; 905/1; 898/7; 



30 
 

895/5. Celková plocha je 98 472 m². Způsob využití je označen jako „ostatní plocha“ 

a „zeleň“. 

 

4.6 Občanská vybavenost 

 

Její zastoupení je zde na velmi vysoké úrovni, především díky rozvinuté síti obchodů 

a služeb, ale i díky velkému počtu školských, zdravotnických a sportovních zařízení. Mezi 

školská zařízení, která mají sídlo v blízkém okruhu, patří například Mateřská škola Čtyřlístek, 

Základní škola Ostrava – Poruba, Wichterlovo gymnázium, Obchodní akademie nebo také 

VŠB TU OSTRAVA. 

 Ze zdravotnických zařízení to jsou soukromé ordinace praktických lékařů, veterinární 

ordinace a v nedaleké vzdálenosti to je Fakultní nemocnice Ostrava. 

 Ze sportovišť, která lze využívat k využití volného času to jsou sportovní klub Quatro 

fitness, sportovní areál Poruba a jiné. 

 Z Jiné občanské vybavenosti to je například budova Okresního soudu, Policie ČR 

Obvodní oddělení Ostrava – Poruba 1, pobočka Komerční banky, GE Money Bank, obchodní 

centrum Interspar – Ostrava – Poruba a mnoho dalších. 

 

4.7 Popis současného stavu 

 

Řešené území je v současné době využívané pro volnočasové aktivity, procházky nebo také 

jízdu na kole. Na snímku z letecké mapy jde vidět spleť vyšlapaných cestiček napříč celým 

územím. Jeho povrch je převážně rovinatý. Převážné procento jeho plochy je pokryto zelení, 

dále pak komunikacemi pro pěší a cyklostezkou. Po obvodu je ohraničeno ulicemi 

Francouzská, Polská a Bulharská. V jeho jižní polovině se rozrůstají dvě skupiny vzrostlých 

stromů, které vytvářejí limitu. Skutečnost, že se území nachází v jádrové oblasti, potvrzuje 

i okolní zástavba. V úzké návaznosti je mnoho bytových domů, polyfunkčních domů 

a občanské vybavenosti.  
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Obr. 6: Řešené území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

5 POPIS KOMPLEXNÍHO URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ 

 

5.1 Varianta A 

 

Provedení a návrh této varianty vzešel z průzkumu současného stavu zájmového území, který 

ovlivnil jednak půdorysné uspořádání plochy, tak i jeho osovost. To byly dva hlavní důvody, 

limitující hranice návrhu. Hlavní osa probíhá ve směru osy Hlavní třídy a vedlejší respektuje 

průběh stavební čáry současné zástavby. Velikost zastavěné plochy značně ovlivňuje vzrostlá 

zeleň, která pokrývá části jihovýchodní poloviny území. Tato skutečnost je však návrhem 

respektována. 

 

 

Obr. 7: Návrh využití území, varianta A 

 Obytné budovy se skládají ze suterénu a šesti nadzemních podlaží, čímž dosahují 

výškové úrovně okolních budov. Ze suterénu je přímý vstup do podzemních garáží. Kapacita 

podzemních garáží je navržena na 85 parkovacích míst z toho 4 parkovací místa jsou určena 

pro osoby s omezenou schopností pohybu. Počet parkovacích míst je navýšen o přechodné 

parkování umístěné na povrchu. Vjezd do podzemních garáží je situován ze severovýchodní 

strany. Řešené území je dopravně napojeno na ulici Francouzská. Pohyb motorových vozidel 

je po místních komunikacích. Pohyb chodců je vyřešen komunikacemi pro pěší ať už po 
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stávajících nebo nově navržených chodnících. Z důvodu umístění bytové zástavby a všech 

komunikací, bylo nutné počítat s přemístěním stávající cyklostezky. Její linie se táhne podél 

nové bytové zástavby a dále kopíruje obvod veřejného prostranství. Architektonické ztvárnění 

veřejného prostranství postupně graduje parkové části, kde je počítáno s výsadbou zeleně 

a dominantním stromem, kolem kterého bude zpevněná plocha ve tvaru kruhu. Dominantní 

strom tak symbolicky bude uzavírat Hlavní třídu. Součástí terénních a sadových úprav 

je i mobiliář. Mobiliář bude sloužit k odpočinku a využití volného času. 

 

5.2 Varianta B 

 

Tato varianta již řeší využití celého zájmového území, pro komplexní urbanistický návrh, 

kterému by předcházelo vykácení skupin vzrostlých stromů a to v rozsahu, potřebném 

k realizaci celého návrhu. Opět je dodržena linie osy Hlavní třídy a linie stavební čáry 

sousední zástavby. 

 

Obr. 8: Návrh využití území, varianta B 

 Nová zástavba je složena ze třech bytových domů, dvou polyfunkčních domů 

a parkovacího domu. Bytové domy se skládají ze suterénu a šesti nadzemních podlaží. 

Velikostí půdorysu se od sebe liší. Celkově se jedná o tři typy. Dva menší typy poskytují 

devatenáct bytových jednotek. Větší typ potom poskytuje 48 bytových jednotek. Polyfunkční 
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domy mají suterén, přízemí s prostory pro drobné druhy podnikání, obchod a služby a pět 

nadzemních podlaží s byty. Celkem tedy 15 bytových jednotek. Parkovací dům poskytuje pět 

nadzemních podlaží o celkové kapacitě 200 parkovacích míst z toho 5 míst je určeno 

pro osoby s omezenou schopností pohybu. Umístění parkovacího domu umožňuje najít jiné 

využití pro ostatní plochy, které by byly nezbytné pro parkování.  

Napojení na dopravní infrastrukturu je ze severní strany přes ulici Francouzská 

a z východní strany přes ulici Bulharská. Komunikace pro motorová vozidla jsou propojena 

do okruhu s obousměrným provozem včetně míst vyhrazených pro přechodné parkování 

a ukládání komunálního odpadu. Přiznala se stávající linie stezky pro cyklisty, která protíná 

řešené území a navazuje na stávající síť cyklostezek. Komunikace pro pěší zajišťují přístup 

ke všem budovám a po veřejném prostranství.  

Centrální část návrhu je vybavena dětským hřištěm a dvěma pískovišti. V návrhu 

je řešena i zeleň, která by měla vytvářet podmínky pro zdravé bydlení, hygienu a odpočinek.  

 

5.3 Zdůvodnění výběru varianty B 

 

Jedná se o komplexnější variantu řešení využití tohoto území, která pokrývá celou jeho 

plochu a nabízí variabilnější způsob jeho využití než je tomu ve variantě A. 
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6 POPIS DOPRAVNÍ, TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRO VARIANTU B 

 

6.1 Dopravní infrastruktura 

 

Při návrhu dopravní infrastruktury byl respektován zákon č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále pak norma ČSN 736110, ČSN 736056 

a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

6.1.1 Dopravní napojení 

Navazuje na stávající místní komunikace I. a II. třídy, které jsou ve správě Ostravských 

komunikací, a.s. V severní části je území napojeno na ulici Francouzská, jedná 

se o komunikaci II. třídy a ve východní části je území napojeno na ulici Bulharská. Napojení 

na stávající dopravní infrastrukturu nepředstavuje nijak zásadní stavební ani technické úpravy, 

které by byly předmětem této práce. 

 

6.1.2 Komunikace silniční 

Jsou navrženy dle normy ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací k vyhlášce č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

 Navržené místní komunikace se řadí do funkční skupiny C. Místní obslužné 
komunikace (MO) směrově nerozdělené popřípadě rozdělené. Navrhovaná rychlost je 30 – 40 
– 50 km/h. Šířka hlavního dopravního prostoru je 7500 mm. Provoz je řešen oboustranně. 
Povrch komunikace je z asfaltobetonu. Spádové poměry jsou dodrženy hodnotou příčného 
sklonu 2,5 %. 

 

6.1.3 Komunikace pro pěší 

Pěší komunikace umožňují přístup ke všem budovám a vzájemně propojují řešené území 

s jeho okolím. V návrhu jsou použity dvě šířky. Převážná délka trasy komunikací pro pěší 

je v provedení šíře 2000 mm. Před vstupy do budov a při napojení na okolní komunikace 

je použita šíře 3000 mm. Důvodem je vyšší intenzita pohybu chodců a přehlednost. Chodníky 
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mají povrchovou úpravu z betonové plošné dlažby formátu 300 x 300 mm. Specifickou 

záležitostí je prostranství před hlavními vstupy do polyfunkčních domů, které je vydlážděno 

taktéž plošnou betonovou dlažbou jiného formátu a odstínu. Tyto plochy mohou sloužit 

venkovnímu posezení a jsou vybaveny mobiliářem. 

 

6.1.4 Cyklostezky 

Cyklisté reprezentují odlišnou a trochu rychlejší formu pěšího provozu, ale z hlediska 

smyslových zážitků, života a pohybu jsou součástí všeho, co patří k městskému životu. [16] 

Je zachována původní linie cyklistické stezky, která prochází napříč územím. Průběh 

trasy je v převážné délce veden podél komunikace pro pěší, od které je oddělen hmatným 

pásem s odlišným barevným i hmatovým provedením. Provoz cyklostezky je obousměrný. 

 

6.1.5 Parkovací stání 

Návrh počtu parkovacích stání je proveden v souladu s ČSN 73 6056, ČSN 73 6110 

a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Výpočet počtu parkovacích stání je součástí příloh. 

Z důvodu úspory zelených ploch je parkování soustředěno do parkovacího domu, 

který má pět nadzemních podlaží. Vjezd do parkovacího domu je navržen z místní 

komunikace, jako úrovňový o šířce 7500 mm. Jeho celková kapacita je 200 parkovacích míst 

o rozměru 2500 x 5000 mm z toho 5 míst je určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu 

o rozměru 3500 x 5000 mm. Kromě krytého parkování jsou před každou budovou navržena 

ještě přechodná parkovací místa, určená pro rodiny s dětmi, návštěvy, k vykládání nákupů 

a podobně. Jejich počet je 69 míst z toho 6 míst pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

 

 

 

 



37 
 

6.2 Technická infrastruktura 

 

6.2.1 Zásobování pitnou vodou 

Transport pitné vody zajišťuje síť stávajícího vodovodního řádu o DN 250 a DN 400 mm. 

Materiál stávajícího potrubí je z ocelových nebo litinových trubek. Z důvodu půdorysného 

uspořádání budov a průběhu stávajícího vodovodního řádu, bude potřeba provést rozšíření 

vodovodního řádu o nové větve. Počet míst pro napojení je tři. Podle výpočtů pro stanovení 

bilance spotřeby vody je navržena orientační dimenze nového otrubí DN 150 mm z PE trubek. 

Výpočet je součástí příloh. Napojení budov se provede přes vodovodní přípojky. Jejich 

dimenze nebyla počítána. Správcem vodovodní sítě jsou Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 

6.2.2 Kanalizace jednotná a dešťová 

Kanalizace jednotná zajišťuje odvádění splaškových a dešťových vod ze všech navržených 

budov přes kanalizační přípojky. Je napojena na stávající kanalizační řád o DN 300 přes 

kanalizační šachtici v severní části území. Kanalizační systém je vzhledem k výškovým 

poměrům v území navržen, jako gravitační. Průběh kanalizačního potrubí je veden převážně 

v hlavním dopravním prostoru dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. Nová jednotná kanalizace je navržena o DN 300 z PVC trubek. Dešťová kanalizace 

zajišťuje odvod dešťové vody převážně z komunikací pro motorová vozidla. Na stávající řád 

dešťové kanalizace je napojena přes kanalizační šachtici v severní části území. Systém 

je navržen jako gravitační o dimenzi potrubí DN 300 z PVC trubek. Správcem kanalizační sítě 

jsou Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 

6.2.3 Zásobování plynem 

Je zajištěno větevným systémem nízkotlakého (NTL) plynovodu, který je napojen na stávající 

NTL plynovod. Dimenze a materiál stávajícího potrubí nejsou známy, jelikož nejsou uvedeny 

ve stanovisku provozovatele, kterým je RWE GasNet, s.r.o. Zásobování budov plynem 

je zajištěno přes plynovodní přípojky. Průběh potrubí v zemi se řídí dle ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
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6.2.4 Zásobování elektrickou energií 

Zásobování elektrickou energií je prováděno prostřednictvím podzemního vedení nízkého 

napětí (NN) do 1 kV. Podzemní vedení je napojeno na zděnou trafostanici o velikosti napětí 

do 52 kV. Trafostanice je situovaná na ulici Kubánské. Ta je napojena na podzemní vedení 

vysokého napětí (VN) do 35 kV. Skutečnost, zda bude trafostanice schopna pokrýt i řešené 

území nebyla s nikým konzultována. Pokud by její parametry nestačily, navrhla 

by se trafostanice nová o požadované kapacitě. Elektrické vedení je ve správě společnosti 

ČEZ ICT Services, a.s. 

 

6.2.5 Veřejné osvětlení 

K návrhu rozmístění, výšce a počtu lamp veřejného osvětlení, které by dokázalo kvalitně 

a dostatečně osvětlit požadované území při dodržení všech předpisů, bych se přikláněl 

k variantě oslovit specialistu v tomto oboru. Pro veřejné osvětlení je navrženo samostatné 

podzemní vedení NN, jehož průběh odpovídá ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

 

6.2.6 Telekomunikační vedení 

V urbanistickém návrhu varianty B, která byla vybrána k podrobnějšímu rozpracování využití 

území, došlo při rozmístění staveb ke křížení navrhované budovy bytového domu (BD) 

s optickým kabelem. Místo křížení se nachází v severozápadní části zájmového území. 

Na výkrese č.8 je graficky znázorněn průběh navrhované přeložky optického kabelu 

s vyznačením počátečního a koncového bodu. Návrh přeložky bude nutné prokonzultovat 

s provozovatelem sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech republic, a.s. 

 

6.3 Veřejná prostranství 

 

6.3.1 Dětské hřiště 

Dětské hřiště je především určeno k rozvíjení tvůrčích schopností a fantazie dětí. Pomáhá také 

k podpoře rozvoje jejich fyzických schopností a metodice komunikace. Především fyzické 

schopnosti dnešní generaci chybí. Vzhledem k blízkosti, která zde mezi dětmi je, mohou 

spolu více komunikovat a navázat na nová přátelství. Dětské hřiště je také navrženo k rozvoji 
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základní motoriky dětí a koordinaci jejich pohybů. Zejména atypická hřiště nutí děti 

přemýšlet a podněcují je k zábavě. Důležitou funkcí je výchovná funkce. Vnější obvod hřiště 

je 20 x 30 m. Součástí dodávky hřiště je provozní řád, který jednoznačně popisuje jeho 

užívání a vyčleňuje zakázané způsoby jeho využití. Za údržbu hřiště bude zodpovídat 

provozovatel. 

 

 

Obr. 9: Ukázka atypického hřiště v podobě nákladního automobilu [19] 

 

6.3.2 Dětské pískoviště 

Jedná se o stavbu, která je atypická, především pro svůj tvar a velikost provedení. Vnější 

obvod pískoviště ohraničuje dřevěná konstrukce z prken, které jsou uzpůsobeny i sedání dětí. 

Výška horní hrany dřevěného ohraničení je 350 mm. Dřevěná konstrukce je chráněna proti 

nepříznivým klimatickým vlivům několikavrstvým nátěrem. Dno pískoviště je opatřeno 

geotextilijí , proti prorůstání plevele. Za provoz a údržbu pískoviště zodpovídá jeho 

provozovatel. 



40 
 

 

Obr. 10: Ukázka stylu dřevěné konstrukce pískoviště [20] 

6.3.3 Městský mobiliář 

Městský mobiliář se skládá z užitečných prvků, které doplňují a obohacují každodenní pohyb 

a život venku. Tvoří doplňující prvky městského prostředí, jako jsou parky, chodníky a další 

komunikační prostory. Jsou určeny k odpočinku, relaxaci, ale mají i praktický význam, 

zejména při dodržování pořádku a čistoty. Vhodně doplňuje veřejná prostranství a dotváří 

architekturu venkovního prostoru.  

V urbanistickém návrhu je uvažováno s umístěním parkových laviček v prostorech 

podél komunikací pro pěší. Jejich přesné rozmístění není určeno. 

 

Obr. 11:Parkové lavičky [21] 
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Sestavy parkových laviček budou doplňovat odpadkové koše s hygienickou funkcí 

a v zajímavém uměleckém provedení. 

 

Obr. 12:Odpadkový koš [21] 
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7 SOUHRNNÁ TECHICKÁ ZPRÁVA K NÁVRHU 

BYTOVÉHO DOMU 

 

7.1 Identifikační údaje 

 

7.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:     Bytový dům A 

Místo stavby:     Území mezi ulicemi Francouzská, Polská a Bulharská v Ostravě – Porubě. 

 

7.2 Údaje o území 

 

7.2.1 Rozsah řešeného území 

Jedná se o nezastavěné území o celkové výměře 98 472 m². Hodnota výměry vznikla součtem 

výměr samostatných parcel. Jedná se o parcely s parcelními čísly 896/1; 897; 896/19; 898/1; 

898/2; 896/23; 905/1; 898/7; 895/5.  

 

7.2.2 Dosavadní využití 

Území je doposavad využíváno k volnočasovým aktivitám, jako jsou procházky, venčení 

domácích mazlíčků, jízda na kole a další. Z hlediska ochrany přírody se nejedná o významně 

památkově chráněné území. Občané tudy denně procházejí a vzniká síť vyšlapaných cestiček, 

které křižují celým územím. 

 

7.2.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Dle územního plánu se řešené území nachází v jádrovém území, jehož vhodné využití spočívá 

ve vybavenosti centrálního charakteru, jako je administrativa, peněžnictví, obchody, služby, 

zeleň, ale i domy bez občanské vybavenosti. Přípustné způsoby využití mohou být nerušící 

drobný výroba a služby nebo také nezbytná technická vybavenost. 
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7.2.4 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Návrh budovy je řešen v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

v platném znění. 

 

7.3 Údaje o stavbě 

 

7.3.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Návrh stavby řeší novostavbu bytového domu o jednom podzemním a šesti nadzemních 

podlaží. V podzemním podlaží se nacházejí společné prostory, technická místnost a sklepní 

kóje. Přízemí je navrženo na čtyři bytové jednotky, z nichž jedna je určena pro zvláštní 

určení. Na každém dalším podlaží jsou navrženy tři bytové jednotky. Celkový počet bytových 

jednotek je devatenáct. 

 

7.3.2 Účel užívání stavby 

Stavba je určena k hromadnému způsobu bydlení. Nabízí byty o velikosti 1+KK, 2+KK, 

3+KK a jeden byt zvláštního určení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

Velikosti bytů jsou optimální pro tří až čtyřčlenné rodiny. 

 

7.3.3  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh budovy je řešen v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, také s vyhláškou 

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

staveb a příslušnými ČSN, které se týkají navrhované stavby. Budova je bezbariérově 

přístupná. 
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7.3.4 Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha:       3 360 m² 

Obestavěný prostor:  10 776 m³ 

Užitná plocha:     2005 m² 

Bytový dům nabízí celkem devatenáct bytových jednotek. Z toho jeden byt o velikosti 1+KK, 

jeden byt zvláštního určení o velikosti 1+KK, pět bytů o velikosti 2+KK a dvanáct bytů 

o velikosti 3+kk. 

 

7.4 Celkový popis stavby 

 

7.4.1 Bezbariérové užívání stavby 

Návrh budovy je proveden v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Hlavní vstup do budovy 

je úrovňový a má šířku 1250 mm s otvíravým křídlem o šířce 900 mm. Prostor kolem vstupu 

umožňuje pootočení vozíčku o 360 ° a má min. rozměr 1500 x 2000 mm. Vertikální pohyb po 

budově je umožněn výtahem s nástupními a výstupními stanicemi ve všech podlažích. 

Technické parametry kabiny výtahu nebyly řešeny. Byt zvláštního určení se nachází v 1.NP. 

Byt je o velikosti 1+KK. Vstupní dveře mají šířku 900 mm, ostatní dveře v bytě mají šířku 

800 mm. Hygienické zařízení splňuje požadavek na min. rozměry, potřebné k pootočení 

vozíku o 360 ° a rozmístění zařizovacích předmětů je v souladu s touhle vyhláškou. Parapet 

okenního otvoru je ve výšce 600 mm. 

 

7.4.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během 

užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
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7.4.3 Architektonické řešení 

Budova obytného domu je navržena jako jednoduchý kvádr na obdélníkovém půdorysu 

o rozměrech 16 x 30 m a výšce přes 20 metrů. Objemově se budova jeví jako kompaktní, 

vystupují z ní pouze krakorce balkonových desek a zastřešení nad hlavním a vedlejším 

vstupem. Konstrukčně je budova navržena jako stěnový systém na základových pásech. 

Má jedno podzemní podlaží tzv. suterén a šest nadzemních podlaží. V suterénu jsou umístěny 

společné prostory s kolárnou, sušárnou, společnou místností a technickou místností. 

V nadzemních podlažích jsou navrženy byty. Horizontální pohyb probíhá po chodbách 

a na podlaží a vertikální pohyb je umožněn po schodištích a výtahem. Budova je zastřešena 

plochou střechou s vnitřními svody. Fasáda bytového domu má strukturovanou omítku 

v barevném provedení z okrových barev. Fasády obytných pater jsou prolamovány 

zvýrazněním tloušťky stropní konstrukce v tmavším barevném provedení, různě velikými 

okny, balkóny, stříškami domovních vchodů a trvanlivými detaily zámečnických doplňků 

v žárovém pozinkování.  

 

7.4.4 Základní technický popis stavby 

Zemní práce: 

Jelikož nejsou známy informace o stavu základové půdy, která se v okolí navržené budovy 

bytového domu nachází, je potřeba provést hydrogeologický a geologický průzkum. 

Informace zjištěné těmito průzkumy jsou nezbytné pro správný návrh zakládání budovy. Před 

zahájením zemních prací je nezbytné provést geodetické vytyčení stavby. Zemní práce začnou 

vytyčením plochy pro sejmutí ornice a stabilizací obrysu vápnem. Provede se sejmutí ornice 

do hloubky 0,2 m a její přesun na vyhrazenou skládku v blízkosti stavby. Následuje vytyčení 

laviček a vyznačení obrysu základových konstrukcí. Po výkopu základových rýh, jam a šachet 

se provede ruční začištění základové spáry. Její dno musí ležet v nezámrzné hloubce. 

V případě, že to bude situace vyžadovat, zajistí se odvodnění základové jámy a stabilizuje 

se základová spára. 

Základy: 

Jako základové konstrukce pod konstrukční stěnový systém jsou navrženy základové pásy 

z prostého betonu. Pevnostní třída betonu a příčný rozměr bude upřesněn ve statickém 

výpočtu, který není součástí této diplomové práce. Základové pásy budou provedeny pod 
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obvodovým zdivem tloušťky 450 mm, pod vnitřním nosným zdivem tloušťky 400 a 250 mm 

a u paty schodišťového ramene. Základovou konstrukci bude zapotřebí navrhnout 

i pod výtahovou šachtou v podobě základové patky. 

Svislé nosné konstrukce: 

Byl vybrán stěnový konstrukční systém složený z obvodových a vnitřních nosných stěn. 

Obvodové zdivo je z pálených keramických tvarovek s izolačními dutinami vyplněnými 

minerální vatou. Jedná se o inovační materiál s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi. 

Tloušťka obvodových stěn je 450 mm. Použití těchto tvarovek je bez nutnosti dodatečného 

zateplení budovy.  

 

Obr. 13: Ukázka tvarovky s minerální vatou [17] 

Vnitřní nosné konstrukce jsou z pálených keramických tvarovek s dutinami tloušťky 

250 a 400 mm. Obvodové zdivo výtahové šachty je navrženo z plných pálených cihel 

tloušťky 300 mm a bude zděno na maltu vápennocementovou. Dělící příčky jsou taktéž 

z keramických tvarovek s dutinami o tloušťce 125 mm. Jedná se o ucelený systém. Schodiště 

budou železobetonové monolitické v provedení jednoramenné a dvouramenné s podestami 

a mezipodestami. Ramena schodiště odděluje prostor zrcadla. Schodišťová ramena mají šířku 

1500 mm a jsou opatřena zábradlím s horní hranou madla ve výšce 1100 mm. Přesah zábradlí 

na koncích schodišťových ramen je 150 mm. K rozvodům svislých instalací jsou navrženy 

instalační šachty o vnitřním rozměru 775 x 400 mm. Šachty budou použity i pro umístění 

stupaček kanalizace k odvodu dešťové vody ze střechy.    
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Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce jsou tvořeny keramobetonovými stropními nosníky s keramickými 

vložkami MIAKO vyztuženy svařovanou prostorovou výztuží a zalité betonem. Minimální 

délka uložení stropních nosníků je 125 mm.  

 

Obr. 14: Řez stropní konstrukcí [17] 

Součástí stropu je i železobetonový monolitický věnec, vyztužený betonářskou výztuží 

s věncovkou a tepelnou izolací. Překlady nad dveřními a okenními otvory jsou řešeny 

systémově z keramicko-betonových překladů.  

Výtahy:  

Dle normy ČSN 73 4301 musí být výtahy vybaveny domy, které mají vstup do bytů v pátém 

až osmém podlaží. Výtahem je zajištěn vstup do všech podlaží. Je navržen tradiční výtah 

se strojovnou. Vnitřní rozměr výtahové šachty je 2000 x 1850 mm. 

Výplně otvorů: 

Okenní otvory budou vyplněny rámy a okenními křídly z plastových profilů s izolačními skly. 

Posouzení izolačních skel bude provedeno výpočtem, který není součástí této diplomové 

práce. Odstín okenních rámů je zvolen v provedení zlatého dubu. Okenní křídla jsou dle 

umístění provedena jako otvíravá, sklopná, pevná nebo jejich kombinace. Vstupy 

z venkovního prostoru jsou vybaveny sestavami z hliníkových profilů, Šířka vstupních dveří 

je 1250 mm, přičemž dveřní křídlo má šířku 900 mm. Vstupy do bytů jsou vyplněny 

bezpečnostními dveřmi šíře 900 mm. Dveřní otvory v bytech jsou opatřeny obložkovými 

zárubněmi a dveřními křídly šířek 700 a 800 mm. 
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Střešní konstrukce: 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Jednotlivé vrstvy ploché 

střechy budou mechanicky kotveny do nosné konstrukce střechy. Z hlediska pohybu 

po střešní konstrukci je střecha navržena bez provozu.  

 

Obr. 15: Řez s navrženou skladbou střešní konstrukce [18] 

Výběr tepelně izolačního materiálu a jeho tloušťka bude upřesněna výpočtem, který není 

součástí této diplomové práce. 

Úpravy povrchů: 

Vnitřní stěny, příčky a stropy jsou opatřeny vápennocementovou omítkou tloušťky do 15 mm. 

Omítka je povrchově opatřena malbou případně nátěry či stěrkou. Ve všech hygienických 

prostorech jsou stěny opatřeny keramickými obklady až do výšky stropu nebo podhledu. 

Keramické obklady mohou být použité i nad pracovní deskou kuchyňské linky.  

Fasáda bytového domu má strukturovanou omítku v barevném provedení z okrových 

barev. Fasády obytných pater jsou prolamovány zvýrazněním tloušťky stropní konstrukce 

v tmavším barevném provedení, různě velikými okny, balkóny, stříškami domovních vchodů 

a trvanlivými detaily zámečnických doplňků v žárovém pozinkování.  
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7.5 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

7.5.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

Budova bytového domu (BD) je napojena na energetickou soustavu z jihovýchodní strany 

objektu. Napojení je provedeno pomocí domovních přípojek, ke kterým se ve svých 

stanoviscích vyjádří jednotliví správci a provozovatelé těchto inženýrských sítí (IS). 

Stanoviska provozovatelů je nutné respektovat a plnit. 

Kanalizační přípojka bude přes kanalizační šachtici napojena do nově navržené 

jednotné kanalizace o DN 300 z PVC trubek. Přes kanalizační přípojku budou z BD odváděny 

splaškové vody, tak i srážková voda ze střechy. Provozovatelem veřejné kanalizace jsou 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dimenze potrubí kanalizační přípojky nebyla počítána. 

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řád o DN 150 z PE trubek. 

Vývod vodovodní přípojky v BD je navržen v technické místnosti podzemního podlaží. 

Provozovatelem vodovodního řádu jsou Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dimenze 

vodovodní přípojky nebyla počítána. 

Objekt bude napojen na nově navržený NTL plynovodní řad. Plynovodní přípojka 

bude ukončena v plynoměrné skříni v soklové části BD. Plynoměrná skříň bude odpovídat 

požadavkům stanovených dodavatelem plynu. Provozovatelem je RWE GasNet, s.r.o. 

Napojení na elektrickou energii je prostřednictvím hlavní rozvodné skříně, která 

je umístěna v podzemní části BD. Budova je napojena na podzemní vedení nízkého napětí 

do 1 kV. Elektrické vedení je ve správě společnosti ČEZ ICT Services, a.s. 

Dodávka tepla a teplé užitkové vody (TUV) je zajištěna prostřednictvím teplovodní 

přípojky, která je napojena na stávající teplovodní řád o DN 200 mm. 

 

7.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

7.6.1 Vliv na životní prostředí 

 Hygienické podmínky prostředí jsou dána běžnými požadavky na tyto stavby. Obytné 

místnosti jsou přímo větratelné, vytápěné s možností regulace tepla a je v nich zajištěno 
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dostatečné denní osvětlení a proslunění. Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna ochrana 

proti hluku, zejména použitím zvukových izolací a otvorových prvků se zvukoizolačními 

vlastnostmi. Severozápadní průčelí domu, které je orientováno k místní komunikaci, bude 

opatřeno okny s vyšším indexem vzduchové neprůzvučnosti vyjádřené v dB. Objekt obsahuje 

standardní hygienická zařízení.  

Charakter stavby ani její provoz nevyžadují zřízení zvláštních ochranných 

či bezpečnostních pásem, která by zasahovala na okolní pozemky či širší území obecně. 

Stavba nevyvolá potřebu likvidovat vzrostlou zeleň a dřeviny. Splaškové vody budou 

odváděny do nově vybudované kanalizace. Poškozování podzemních vod se nepředpokládá. 

Provoz budovy nepředpokládá nárůst hodnot znečištění v ovzduší, bude vytápěn dálkově 

a nebude vybaven spotřebiči na fosilní paliva. 

Po dobu realizace stavby lze předpokládat zvýšené zatížení hlukem. Za účelem 

minimalizace těchto negativních vlivů na své okolí bude provoz na staveništi organizován tak, 

aby byly dodržovány limity dané platnými předpisy. Hmoty a výrobky potřebné k provedení 

stavby budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Stavební 

postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru 

omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. Všechny odpady, které 

vzniknou při provádění stavby, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány 

jen v zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromažďovány 

utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem. V průběhu realizace 

stavby nesmí docházet ke zhoršení stávajícího životního prostředí. Výjezdová místa 

ze staveniště na stávající komunikace budou řádně čištěna a udržována. Evidenci odpadů bude 

vést stavbyvedoucí archivací dokladu o provedené likvidaci. Doklady budou předány 

stavebníkovi pro potřeby předání stavby. Odpady smí být odevzdány pouze osobou vlastnící 

souhlas k provozování zařízení, k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu 

dle zákona č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

 

Údaje o odpadu dle vyhlášky č.381/2001 Sb. dle katalogových čísel: 

 170504 zemina a kamení neuvedené pod č. 170503: kategorie 0, odvoz na skládku  

 170302 asfaltové směsi neuvedené pod c. 170301: kategorie 0 , odvoz k likvidaci  
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 170604 ostatní izolační materiály: kategorie 0 , odvoz k likvidaci 

170405 železo a ocel: kategorie 0 , odvoz do sběrny  

 170203 plasty: kategorie 0 , odvoz k likvidaci  

 200301 směsný komunální odpad: odvoz na skládku  

 150101 papírové a lepenkové obaly: odvoz do sběru  

 150106 směsné obaly: odvoz na skládku 

Odpady vznikající v průběhu užívání stavby budou odstraňovány jen povoleným způsobem. 

Tuhý domovní odpad bude skladován ve zvláštních nádobách a pravidelně odvážen svozovou 

službou. 

 

7.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat 

místní systém ochrany obyvatelstva. 
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8 ZÁVĚR 

 

Závěrem práce nebo také jejím výsledkem je urbanistický návrh nového využití území mezi 

ulicemi Francouzská, Polská a Bulharská v Ostravě – Porubě. Jedná se o plochu poměrně 

rozlehlou v centrální části městského obvodu Poruba, která je předmětem mnoha studií 

a návrhů bez vítězné varianty, kterou by ocenila široká veřejnost, investoři, zastupitelé 

městského obvodu Poruba a především jeho obyvatelé. 

 Jedná se o rozsáhlý projekt, který je technicky náročný, ale s vidinou reálné podoby 

proměny řešeného území. Jelikož se celé území nachází v centrální zóně, má jasně dané 

parametry jejího využití.  

 Při zjišťování informací o současném stavu a jeho potřebách, jsem se dozvěděl 

informaci o záměru zastupitelstva městského obvodu Poruba, umístit zde novou budovu 

radnice a seskupit do ní všechny úřady.  

 Myšlenka nové radnice mi v první chvíli připadala zajímavá. Působila 

by dominantním postavením a symbolicky by ukončovala Hlavní třídu, která působí velice 

symetricky s pravidelně se opakujícími prvky. Návrh nové radnice by znamenal přirozeně 

na tuto symetrii navázat a postupně ji vygradovat. Postup gradace jsem si však nedovedl 

představit, především z důvodu směru osy Hlavní třídy, jehož linie prochází řešeným územím 

jen okrajově, nikoli jeho středem.  

 Rozhodl jsem se proto vypracovat návrh, který bude respektovat platnou územně 

plánovací dokumentaci (ÚPD) včetně všech limit, které z ní vyplývají, bude vycházet 

z potřeb, analýzy řešené lokality a současného stavu a zachová linii Hlavní třídy spolu s linií 

stavební čáry podél ulice Francouzská. 

 Samotný návrh využití se skládá ze soustavy bytových a polyfunkčních domů 

navzájem propojených dopravní a technickou infrastrukturou, z budovy parkovacího domu, 

která má vyřešit problém s nedostatkem parkovacích míst a zajistit současně kryté parkování. 

Část vnitrobloku slouží jako park s dětským hřištěm, pískovišti a dostatkem zeleně. Prostor 

parku je doplněn mobiliářem.  
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 Myslím si, že návrhu nového využití území odpovídá i finanční částka zjištěná 

ekonomickým vyhodnocením celé varianty, která je adekvátní vůči velikosti řešeného území 

a současným cenovým relacím.  

 Rozsah a struktura této práce je podmíněna obsahem zadání, jehož body jsou jasně 

definované a dále pak Směrnicí děkana č.7/2013 a interními předpisy Katedry městského 

inženýrství. 
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9 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ VARIANTY B 

 

Výpočet ekonomického zhodnocení je jedním z rozhodujících hledisek při uvážení výběru 

vhodné varianty a její proveditelnosti. Představuje hrubé údaje vztažené na stavební objekty 

a cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2012. Cenové ukazatele nebo také ceny podle 

účelových jednotek jsou základním prvkem pro prvotní propočty cen staveb a stavebních 

objektů. Výsledná cena je sestavena z průměrných hodnot za měrnou jednotku. 

 

9.1 Propočet varianty B 

 

Č. STA. 
OBJEKTU 

NÁZEV STA. 
OBJEKTU 

 

MĚRNÁ 
JEDNOTKA 

POČET 
JEDNOTEK 

KČ/MJ CELKEM 

SO01 Bytový dům A m³ 10 776 4808 51811008 

SO02 Bytový dům B m³ 15 347 4808 73788376 

SO03 Bytový dům C m³ 35 926 4808 172732208 

SO04 Polyfunkční dům A m³ 10 464 5086 53219904 

SO05 Polyfunkční dům B m³ 10 464 5086 53219904 

SO06 Parkovací dům m³ 24 548 5948 146011504 

SO07 Obslužné komunikace m² 4 419 2536 11206584 

SO08 Komunikace pro pěší m² 5 041 800 4032800 

SO09 Stezka pro cyklisty m² 792 800 633600 

SO10 Parkovací stání m² 893 800 714400 

SO11 Dětské hřiště ks 1 220000 220000 

SO12 Dětské pískoviště ks 2 28 000 56000 

SO13 Zeleň 

 Dub letní  ks 70 2500 175000 

 Javor mléč  ks 24 1500 36000 

 Ptačí zob obecný  ks 720 35 25200 

 Skupina keřů ks 40 290 11600 

 Travnatá plocha m² 82 984 38 3153392 

SO14 Kanalizace 

 DN 300 PVC m 1494 6090 9098460 

SO15 Vodovod 

 DN 150 PE m 302 2785 841070 

SO16 Plynovod 

 DN 100 (odhad) m 565 2050 1158250 
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SO17 EL. vedení NN do 1 kV  m 540 745 402300 

SO18 EL. vedení VO  m 2009 745 1496705 

SO19 Teplovod 

  2 x DN 200 (odhad) m 372 45800 17037600 

 Celková cena bez DPH                                                            601. 081. 865,-  Kč 
 

Výsledná cena, která vznikla vynásobením měrných jednotek stavebních objektů průměrnými 

hodnotami stavebních ukazatelů pro rok 2012, je 601. 081. 865,- Kč bez DPH. 
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PŘÍLOHA Č. 1  

 

VÝPOČET POČTU PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH 

PLOCH 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stanovení počtu parkovacích a odstavných ploch dle technické normy ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací. 

Vzorec pro výpočet 

N= ∗ 	 +	 ∗ 	 ∗ 	  

N = Celkový počet stání pro posuzované území – variantu B. 

 = Základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozů / 1000 obyvatel. 

 = Součinitel vlivu stupně automobilizace 

 = Základní počet parkovacích stání 

 = Součinitel redukce počtu stání 

Stanovení dle výše uvedené normy a tabulky 34. Doporučené základní ukazatelé výhledového 

počtu odstavných a parkovacích stání. 

Počet bytů = 128 

Druh stavby = obytný dům 

Účelová jednotka bytu do 100 m² 

Počet účelových jednotek na 1 stání = 1 

Výsledný počet stání = 128 

Stanovení součinitele vlivu stupně automobilizace se pro Ostravu – Porubu stanovuje 

z hodnoty 400 vozidel / 1000 obyvatel = 1:2,5.  = 1 

Stanovení základního počtu parkovacích stání se bude navrhovat pro 128 bytů. Na každý byt 

jsou počítáni 4 obyvatelé. Celkový počet obyvatel je 512. Součinitel redukce počtu stání 

=0,6. 

Městský obvod Poruba se řadí do 3 skupiny, to jsou obce nad 50 000 obyvatel. 

Samotný výpočet 

N= ∗ 	 +	 ∗ 	 ∗ 	  



 

N = 128 * 1 + 4 * 1 * 0,6 = 131 stání. 

V urbanistickém návrhu varianty B je navrženo krátkodobé i dlouhodobé parkovací stání. 

Prostor pro parkování je převážně určen v parkovacím domě o kapacitě 200 parkovacích míst. 

Z toho je 6 míst určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Pro potřeby 

obyvatel jsou vymezena i krátkodobá parkovací stání v počtu 63 parkovacích míst. Z toho je 6 

stání určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Navržené kapacity 

přesahují hodnoty stanovené výpočtem a počet parkovacích míst je dostačující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

 

VÝPOČTY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stanovení bilance potřeby vody 

Průměrná denní potřeba vody 

,  = Σ ( P * q ) = 512 * 36 = 18 432 m³ / os / rok = 50 499 l / den. 

q = Specifická potřeba pitné vody, q = 35 + 1 m³ / os / rok. 

P = Počet obyvatel, P = 128 * 4 = 512 obyvatel. 

Maximální denní potřeba vody 

 = ,  *  = 50 499 * 1,25 = 63 124 l / den. 

 = Koeficient denní nerovnoměrnosti, spotřebiště od 20 000 – 1 mil. Obyvatel 

 = 1,25 

Maximální hodinová spotřeba vody 

( ) = 0,05 *  / 3600 = 0,05 * 63 124 / 3600 = 0,876 = 0,877 l / den. 

( ) = (  / 24 ) *  = 2,1 / 24 * 63 124 = 5523,35 l / hod = 1,5343 * 10³ m³ / s. 

 = Koeficient hodinové nerovnoměrnosti, sídlištní charakter. 

 = 2,1 

Orientační návrh dimenze potrubí 

DN = (	4 ∗ 	 ( ) ∗  = (	4 ∗ 1,5343 ∗ 1	 = 1,40 = 150 mm. 

V = Průtočná rychlost, v = 1,0 m / s. 

NAVRŽENÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE MÍT DN 150 mm. 

 

 

 

 



 

 Stanovení bilance množství dešťových vod 

Množství dešťových vod 

 = ∗ 	 ∗ 	  = 0,8 * 0,4495 * 130 = 46,748 l/s. 

 = Součinitel odtoku, zpevněné komunikace ( asfalt ) ,  = 0,8 

 = Plocha povodí stoky v ha. 

 = Intenzita směrodatného 15 min. deště s periodicitou n = 1. 

 = 130 l / ( s * ha ) 

NÁVRH KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE DN 300 PVC O MIN. SPÁDU 0,5 %. 

 

Stanovení bilance množství splaškových vod pro bytovou zástavbu 

Průměrná denní potřeba vody 

,  = Σ ( P * q ) = ( 128 * 4 ) * 36 = 18 432 l / den. 

q = Specifická potřeba pitné vody, q = 35 + 1 m³ / os / rok. 

P = Celkový počet obyvatel, P = 512 obyvatel. 

Maximální denní potřeba vody 

 = ,  *  = 18 432 * 1,25 = 23 040 l / den. 

 = Koeficient denní nerovnoměrnosti, spotřebiště od 20 000 do 1 mil. obyvatel. 

 = 1,25 

Množství splaškových vod 

 =  *  = 23 040 * 2,6 = 59 904 l / den = 16, 64 l / s. 

   se určí podle počtu připojených obyvatel. 

   = 2,6 

NÁVRH KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE DN 300 PVC O MIN. SPÁDU 0,5 %. 



 

Stanovení bilance spotřeby zemního plynu 

 =  +      [ m³ *  ] 

 = Celková spotřeba zemního plynu 

 = Celková spotřeba zemního plynu pro bytový fond 

= Celková spotřeba zemního plynu pro občanskou vybavenost 

(  ) = Σ *      [ m³ *  ] 

   = Příslušný počet účelových jednotek 

 = Specifická hodnota potřeby zemního plynu vztažená na jednu účelovou jednotku 

 = Koeficient současnosti 

Stupeň plynofikace bytu Průměrná roční specifická potřeba ( m³ * −1* ) 

Byty Občanská vybavenost 

Vaření 150  

 

Specifická potřeba plynu na účelovou jednotku 

 =  m³ * *  

= Σ *  = 150 * 128 = 19 200  m³ * *     

= 4 * 130 + 2 * 150 = 820 m³ * *     

 =  +  = 20 020   m³ * *       

Výpočet hodinové spotřeby objektu 

k  = (	 	) = (	 ) = 0,201 

k  = , 	 = , 	 = 0,613 

k  = , 	 = , 	 = 0,480 



 

k  = 0,8 

A ) Vaření  

 = 1,2 m³ / h 

,  = Σ 	  *  * k  = 1,2 * 128 * 0,201 = 30,87 m³ / h 

Celkem 

,  = ,  = 30,87 m³ / h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stanovení bilance spotřeby elektrické energie 

 = Σ  *      [ kVA ] 

 = Specifický příkon ( včetně občanské vybavenosti ) 

 = Soudobost pro n - bytů     

Stupeň elektrifikace bytů Specifický příkon 

 [ kW /  ] 

Specifický příkon vč. 

občanské vybavenosti 

 [ kW /  ] 

A 7 5,5 

B1 11 6,8 

B2 11 10,10 

C 8,80 17,6 

 

A = Byt, ve kterém se elektrická energie používá k osvětlení a pro drobné domácí 

elektrospotřebiče. 

B1 = Byt, ve kterém se elektrická energie používá k osvětlení a pro drobné domácí 

elektrospotřebiče + elektrický sporák a pečící trouba. 

B2 = Byt, ve kterém se elektrická energie používá k osvětlení a pro drobné domácí 

elektrospotřebiče + elektrický sporák a pečící trouba + pro přípravu TUV. 

C = Byty plně elektrifikované včetně vytápění nebo klimatizace. 

Počet bytů je 128. 

Stupeň elektrifikace bytu B1, specifický příkon včetně OV – 6,8  kW / , soudobost pro 128 

bytů je 0,39. 

 = Σ  *  = 128 * 6,8 * 0,39 = 339,456     [ kVA ] 

VYPOČTENÉ HODNOTY SLOUŽÍ K POSOUZENÍ NUTNOSTI VYBUDOVAT PRO 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ NOVOU TRAFOSTANICI NEBO POUŽÍT K PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍ. 

ŘEŠIT SE SPRÁVCEM SÍTĚ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 3  

 

FOTODOKUMENTACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Severozápadní pohled 

 

Pohled na skupinu vzrostlých stromů 

 



 

 

Pohled na Hlavní třídu 

 

Napojení na stávající cyklostezku 

 



 

 

Pohled na stávající zástavbu 

 

Pohled na řešené území 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 4 

 

SWOT ANALÝZA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Silné stránky 

• Čistota ovzduší 

• Klidnější prostředí pro život rodin s dětmi 

• Krátké docházkové vzdálenosti 

• Dostatek poskytovaných služeb 

• Napojení na dopravu – autobusovou, tramvajovou 

• Možnost parkování v řešeném území – parkovací dům 

• Kvalita, stav a pokrytí inženýrských sítí – voda, kanalizace, plyn, elektrické vedení, 

teplo 

• Kulturní využití – Kulturní Centrum Poruba, Dům Kultury Poklad,  Zámek Poruba 

• Sportovní využití – sportovní areály a hřiště, zimní stadión, krytý bazén, přírodní 

koupaliště 

Slabé stránky 

• Cena navržené varianty 

• Nedostatek soukromí 

• Potřeba vybudovat novou technickou a dopravní infrastrukturu 

• Křížení cyklostezky s komunikacemi pro pěší a místními komunikacemi 

Příležitosti 

• Nová místa k bydlení 

• Nová pracovní místa v polyfunkčních domech 

• Nová parkovací místa 

• Možnost výběru z několika školských zařízení pro rodiny s dětmi 

Hrozby 

• Nesouhlas místních obyvatel s novou výstavbou 

• Nezájem veřejnosti o nové bydlení 

• Zvýšení frekvence dopravy 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 5 

 

VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ 

TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. 

ČEZ ICT SERVICES, A.S. 

OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE A.S. 

RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O. 
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