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1. Úvod 
 

Stavební inženýrství patří mezi nejstarší technickou disciplínu, která je zaměřena na návrh 

budov pro bydlení a občanskou vybavenost, mostů, přehrad, silnic a dalších. Ctí vědecké a 

fyzikální principy, se kterými jde ruku v ruce. Zahrnuje v sobě několik podoborů, které 

jsou zaměřeny na konkrétní problematiku. Jsou jimi například městské inženýrství, 

dopravní inženýrství, materiálové inženýrství, geodézie, geotechnika a další. 

 

 Městské inženýrství se zabývá problematikou městských staveb určených pro 

bydlení a občanskou vybavenost a další její nepostradatelné součásti, kterými jsou 

dopravní a technická infrastruktura. V neposlední řadě nesmíme opomenout vztah měst 

k udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí.  

 

 Územní plánování je nástrojem státní správy ke komplexnímu řešení rozvoje 

určitého území. Hlavním úkolem územního plánování je vytvářet v území podmínky pro 

udržitelný rozvoj měst a sídel, zajistit ochranu přírody, kultury a významných území. Dále 

vymezuje veřejné zájmy pro využití daného území a jeho účelné a hospodárné uspořádání. 

Územní plánování určuje a schvaluje nutné rekultivační, revitalizační a asanační zásahy do 

území. [3] 

 

 Svou práci jsem věnovala studii revitalizace Mariánského náměstí v Ostravě – 

Mariánských Horách. Řešená lokalita je v tomto městském obvodě ve velmi výhodné 

pozici. Nachází se v centrální části městského obvodu, ale bohužel její funkčnost nezastává 

tak jak by měla. Hlavními funkčními složkami pro kvalitní a fungující centrum obce je 

doprava, občanská vybavenost, rekreace a zeleň. Cílem řešení dopravy v této oblasti je 

vytvoření příznivých podmínek pro nezbytnou dopravu, což je doprava v podobě 

zásobování a potřebného provozu centra a dopravu zbytnou, která zahrnuje návštěvníky 

centra, ale také zaměstnance okolní občanské vybavenosti. Jejich parkovací plochy je 

nutno omezit, ale zároveň tak příliš nesnížit velkou poptávku po nich. Z tohoto důvodu je 

určitým kompromisem návrh zástavby proluky parkovacím domem. [1] 

 

 Občanská vybavenost zde určuje životní úroveň obyvatel a jejich způsob života. 

V centrální zóně města má základní a velmi důležitý význam a spolu se složkami bydlení, 
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rekreací a zelenými plochami vytváří ucelenou podobu městského centra. Vegetace, voda, 

terén a klima jsou přírodními prvky zastoupenými ve městě v podobě zeleně. Tyto přírodní 

prvky mají ve městě funkci ekologickou a sociální. Řešené náměstí je v současné době 

z většiny své plochy zatravněno a nachází se zde rozmanitá škála vzrostlých dřevin. Tato 

zeleň má jistě velký psychický i kompozitní význam a proto byl při návrhu brán ohled na 

její zachování v přijatelné míře s návrhem. [2] 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 
 

2.1 Legislativa 

 

Návrh je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále pak s vyhláškou 

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

užívání staveb a platnými českými státními normami ČSN.  

 

2.2 Podklady pro vypracování diplomové práce 

 

Ke zpracování studie pro revitalizaci vybraného území byly použity tyto získané podklady: 

• Katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí 

• Územní plán města Ostravy včetně jeho regulativů 

• Fotodokumentace stávajícího stavu 

• Studie dostavby Mariánského náměstí v Ostravě - Mariánských Horách poskytnuté 

odborem výstavby na radnici v Mariánských Horách 

• Informace a materiály získané v ateliéru Genius Loci, s.r.o. 

• Vyjádření správců inženýrských sítí se situačními výkresy vedení jednotlivých sítí 

• Ortofotomapa, výškopis a polohopis 

 

2.3 Názvosloví 

 

Plochy občanského vybavení 

Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského 

vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení 

pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, 

lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných 

prostranství. [12] 
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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, slučitelné s účelem veřejných prostranství. [12] 

 

Náměstí  

Jedná se o veřejné prostranství, které je volně přístupné zpravidla ohraničeno přilehlou 

zástavbou. Často mívá dominantní stavbu jako například radnici, kostel, divadlo a jiné. [1] 

 

Proluka 

Prolukou se rozumí dočasně nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, který je 

určen k zastavění. Pro nezastavěné nároží (např. při blokové zástavbě) lze použít termín 

rohová proluka. [5] 

 

Parkování 

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

návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákupu. [7] 

 

Parkovací stání 

Plocha určená k odstavení nebo parkování jednoho vozidla. [7] 

 

Hromadná garáž 

Objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavení nebo parkování silničních vozidel 

a má více než tři stání. Stání jsou řazena buď u vnitřní komunikace nebo ve více řadách za 

sebou na celé ploše podlaží, nebo ve více podlažích. [7] 

 

Obytná a pěší zóna 

Obytná zóna začíná dopravní značkou "Obytná zóna" a končí tam, kde je umístěna značka 

"Konec obytné zóny". S pěší zónou je to obdobné. V obou zónách smějí chodci používat 

celou šíři komunikace. Musí ovšem umožnit vozidlům jízdu, což platí i pro děti hrající si v 

obytné zóně (v pěší zóně nejsou hry dětí na vozovce povoleny). V obou zónách smí řidič 
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jet rychlostí nejvýše 20 km/h, přitom se musí k chodcům chovat ohleduplně, neohrozit 

je. Stání je povoleno jen na místech označených jako parkoviště, zastavení není omezeno. 

Podstatný rozdíl mezi obytnou a pěší zónou spočívá v tom, že do obytné zóny není vjezd 

nijak omezen, zatímco do pěší zóny smějí vjet pouze vozidla vyznačená na dolní části 

značky "Pěší zóna". Hry dětí na vozovce jsou dovoleny jen v obytné zóně. V jednotlivých 

případech a je-li to naléhavě nutné, smějí do pěší zóny vjet i vozidla označená parkovacím 

průkazem se zdravotním postižením. [11] 

 

Dopravní obsluha 

Dodatková tabulka č. E 12 s nápisem "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" omezuje platnost 

značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, 

opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s 

označením č. O 1, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé 

mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod 

kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".  

[13] 
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3. Rekapitulace základních poznatků 
 

3.1 Širší vztahy 

 

3.1.1 Statutární město Ostrava 

Město Ostrava najdeme na východě České republiky v Moravskoslezském kraji. Je 

vzdálena 10 kilometrů na jih od hranic s Polskem a 50 kilometrů na západ od hranic se 

Slovenskem. Řadí se mezi třetí největší město České republiky a to jak svou rozlohou 

21 422 ha, z níž je zastavěné plochy 2 007 ha, tak počtem obyvatel k 1. 1. 2014, který je 

304 139 obyvatel. Městem protékají řeky Lučina, Opava, Ostravice a Odra. Průměrná 

nadmořská výška je 227 m n. m. Statutární město Ostrava je rozděleno na 23 městských 

obvodů, kterými jsou Krásné Pole, Plesná, Martinov, Poruba, Půstkovec, Polanka nad 

Ondrou, Svinov, Třebovice, Hošťálkovice, Lhotka, Petřkovice, Moravská Ostrava a 

Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, Vítkovice, Ostrava - Jih, Stará Bělá, Nová 

Bělá, Hrabová, Slezská Ostrava, Michálkovice, Radvanice a Bartovice. [15] 

 

 

Obr. 1 Městské obvody, [15] 
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3.1.2 Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky se nachází v severní části Statutárního města 

Ostravy. Dělí se na dva katastrální celky a to Mariánské Hory a Zábřeh - Hulváky. Svou 

rozlohou obec zaujímá 735,30 ha z toho je zastavěná plocha 131,09 ha. K 1. 1. 2014 má 

tento obvod 12 477 obyvatel. Sousedními městskými obvody jsou Lhotka, Moravská 

Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Ostrava - Jih, Nová Ves, Hošťálkovice. [16] 

 

 

Obr. 2 Znak obvodu, [16] 

 

 V severní části obce se rozprostírá údolní niva řeky Odry, která lemuje hranici 

Mariánských Hor s Hošťálkovicemi. Dalším vodním prvkem je zde Černý potok, který 

obcí protéká. Nachází se zde dva významné krajinné prvky. Prvním je park mezi ulicemi 

1. máje a Výstavní. Druhý významný krajinný prvek se nachází na hranici obvodu 

Mariánských Hor a Hulváků s Novou vsí. Je jím park na Hulváckém kopci a vodní plochy 

podél ulice Novoveská, kde kdysi bývalo koupaliště. [17] 

 

3.1.3 Historie 

Na přelomu 13. a 14. století vznikla vesnice s názvem Lhota. Tento název byl 

typický pro vsi založené na orné půdě v období kolonizace. První písemná zmínka o obci 

je z roku 1367, kdy nesla název Tefflsdorf neboli Čertova Ves po svém německém majiteli 

Herši z Červené Lhoty. V době svého vzniku měla pouze osm domů, které byly postaveny 

podél dnešní ulice Novoveská. Časté záplavy byly způsobeny vyléváním řeky Odry.  Další 

z majitelů, kterým byl Ladislav z Kadaně, prodal Lhotku v roce 1533 městu Moravská 

Ostrava. V průběhu století ves nezaznamenávala příliš velký vzrůst. V roce 1795 měla 26 

domů a 147 obyvatel a o 50 let později bylo domů jen o 10 více a počet obyvatel vzrostl na 
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277 osob. Do roku 1848 byla Čertova Lhotka poddanskou vsí Moravské Ostravy, ale když 

bylo toho roku poddanství zrušeno, odtrhla se od města a stala se samostatnou. [18] 

 

Významný rozvoj obce byl díky dolování uhlí. Do 90. let 19. století se zde 

usazovali dělníci, kteří pracovali ve Vítkovických železárnách a ostravských dolech. To 

zapříčinilo značný nárůst obyvatel. V roce 1890 zde žilo 1 154 obyvatel. Další vývoj obce 

byl zapříčiněný rozvojem hornictví. V roce 1890 – 1896 byla vyhloubena větrná a těžební 

jáma jménem Ignát v místě zrušeného Nového rybníku. Jáma patřila Vladimíru 

Vondráčkovi, v té době jedinému českému důlnímu podnikateli na Ostravsku. V roce 1894 

bylo vytěženo první uhlí a o rok později začala výroba koksu. Na přelomu století byly pak 

postaveny další průmyslové závody, jako parní cihelka firmy Sedlák a Halonský, slévárna 

a strojírna J. Jeremiáš a spol., rafinerie lihu společnosti Girandeli a Stern. Ves ale vzkvétá 

také ze stránky stavební. Domy se stavěly podél staré polní cesty, dnes ulice Přemyslovců. 

V roce 1847 projel obcí poprvé vlak. Tramvajová dráha, která umožňovala spojení 

s Vítkovicemi, Svinovem, Novou vsí a Moravskou Ostravou, zajišťovala místní dopravu. 

Na přelomu 19. a 20. století nastávají pro Lhotku s 8 000 obyvateli velké změny. V roce 

1899 se obecním tajemníkem stává Jan Grmela, který chce obec nejen zvelebit ale také ji 

povýšit na město. Dochází ke změnám názvu obce z Čertova Lhotka na Ostravská Lhotka  

a zanedlouho pak na Mariánské Hory a to proto, že se dolům říkalo „hory“ a Mariánské na 

počest Panny Marie. V lednu roku 1902 byl obci udělen znak a schválena čeština jako 

jediný úřední a jednací jazyk obce. [18] 

 

V letech 1905 – 1908 vzniká chrám Panny Marie Královské a řadí se k jednomu 

z největších v olomoucké diecézi. Názvy ulic byly inspirovány významnými českými 

osobnostmi a tak máme například ulici Mojmírovců, Václavská, Přemyslovců atd. Velký 

pokrok byl zaznamenán ve školství.  Byla postavena dívčí i chlapecká obecná i měšťanská 

škola, tři mateřské školy, škola polská i německá a v roce 1905 byla založena škola 

Obchodní i škola hudební a varhanní a ty jako první na Ostravsku. Dále se stavěla fara, 

nemocnice, radnice, hasičské skladiště, nový hřbitov, chudobinec, vodovod a kanalizace, 

chodníky, osvětlení atd. Rozvíjí se ale také průmysl. Byly založeny strojírenské továrny, 

elektrárna, cihelna, dusíkárny. V době první republiky se Mariánské Hory rozrostly o 

kolonii U Kostela a na přelomu 20. a 30. let vznikla vilová čtvrť Zátiší. Koncem 60. let pak 

byla postavena mariánsko-horská část sídliště Fifejdy. I zástavba Mariánského náměstí se 
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rozšiřuje v úseku ulice 28. října s výstavbou telekomunikační ústředny a dalších staveb. Na 

druhou stranu však dochází k demolici severozápadní části města, kde byla původní 

vesnice nahrazena průmyslovou a skladovou zónou. V 90. letech 20. století vznikl na místě 

Dolní kolonie supermarket. Od roku 1990 jsou Mariánské Hory jedním z 23 obvodů města 

Ostravy spolu s Hulváky. [18] 

 

3.1.4 Dopravní infrastruktura 

Městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky vede železniční trať. Přes vlakovou stanici 

Ostrava – Mariánské Hory projíždějí osobní vlaky spojující Přerov přes Hranice na 

Moravě, Studénku, Ostravu, Bohumín, Český Těšín až do Polska. Stanice nemá žádné 

nádraží jen malou obslužnou budovu a vlakové lístky jen nutné koupit ve vlaku. 

Autobusové nádraží v tomto obvodě nenajdeme. Projíždí tudy příměstské autobusové linky 

od společnosti Veolia Transport Morava a.s. spojující Ostravu s Hradcem nad Moravicí a 

s Fulnekem a autobusy společnosti Arriva Morava a.s. spojující Ostravu a Skřípov. 

Dopravní podnik Ostrava a. s. provozuje v Ostravě městskou hromadnou dopravu. V 

městském obvodě Mariánské hory a Hulváky nalezneme dopravu autobusovou, 

trolejbusovou a tramvajovou. Zastávky městské hromadné dopravy jsou hojně rozmístěny 

po celém městském obvodě. Tramvajová trať se v samotném středu obce rozbíhá do tří 

stran a činí tím Mariánské Hory jako významný spojovatel mezi Porubou, Moravskou 

Ostravou a Vítkovicemi.  

 

 V nejsevernější části Mariánských hor protíná tuto obec dálnice D1. Obcí 

neprochází žádná silnice I. třídy. Hlavní silniční dostupnost zajišťují pozemní komunikace 

II. třídy, jimiž jsou II/479 Poruba - Ostrava - Radvanice - Havířov a II/647 Bravantice - 

Klimkovice - Poruba - Zábřeh - Hrušov – Bohumín. Od těchto komunikací se pak dále 

větví silnice III. třídy. [15] 

 

3.2 Význam řešeného území 

 

3.2.1 Lokalita 

Řešená oblast se nachází v jižní části katastrálního území Mariánských Hor u jedné 

z nejfrekventovanější ostravské křižovatky na ulici 28. října, která spojuje městský obvod 



Porubu s centrem města Ostravy. 

zmiňovanou světelnou křižovatku se ze severu napojuje ulice P

1. máje. 

 

Obr. 

 Oblast řešeného námě

je kolmo napojena ulice Mariánské nám

Čelakovského. Oblast řešené proluky se nachází naproti nám

Přemyslovců a 28. října.  

 

3.2.2 Dopravní dostupnost

Dopravní dostupnost je zde nejvýhodn

tramvajovou zastávku pro oba sm

Nástupní ostrůvky této zastávky jsou od sebe vzdáleny p

křižovatkou a druhý za ní a to z

na ulici 1. máje směr Vítkovice. 

tramvajových linek. Dalším dostupným prost

v blízkosti řešeného území je autobusové spojení ze
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ěsta Ostravy. Touto ulicí prochází silnice II. třídy II/479. Na již 

řižovatku se ze severu napojuje ulice Přemyslovc

 

Obr. 3 Bloková mapa Mariánských Hor, [18] 

 

ešeného náměstí je ohraničena ulicemi 28. října, ulicí Př

je kolmo napojena ulice Mariánské náměstí a celé náměstí pak od západu uzavírá ulice 

řešené proluky se nachází naproti náměstí u soub

Dopravní dostupnost 

Dopravní dostupnost je zde nejvýhodnější městskou hromadnou dopravou. Ta nabízí 

pro oba směry s názvem Mariánské náměstí 

vky této zastávky jsou od sebe vzdáleny přibližně 100 m a to jeden p

ižovatkou a druhý za ní a to z důvodu možného odbočení některých tramvajových linek 

ěr Vítkovice. Touto zastávkou projíždí celkem os

tramvajových linek. Dalším dostupným prostředkem městské hromadné dopravy 

ešeného území je autobusové spojení ze stejnojmenné

řídy II/479. Na již 

řemyslovců a z jihu ulice 

Přemyslovců, na níž 

stí pak od západu uzavírá ulice 

ěstí u souběhu ulic 

stskou hromadnou dopravou. Ta nabízí 

 na ulici 28. října. 

ě 100 m a to jeden před 

ěkterých tramvajových linek 

Touto zastávkou projíždí celkem osm různých 

ěstské hromadné dopravy 

stejnojmenné zastávky jako té 



tramvajové nacházející se na ulici P

Z této zastávky jezdí jediný spoj a to bus 

pouhých 13 minut. Dalo by se 

z Mariánských hor do několika pr

chemické závody, koksovna Jan Šverma, uhelné sklady a kone

Šverma. Tato linka byla kdysi jist

zrušena.  

 

 Co se automobilové dostupnosti tý

jedeme-li ve směru od Nové Vsi. Na k

ulici Přemyslovců a to ani o ulici d

frekventovanost křižovatky. 

jak náměstí, tak i proluka a 

ulici V Zátiší a dále po ulici Mojmírovc

požadované ulice. 

 

3.2.3 Rozloha a majetkoprávní vztahy

Dle katastru nemovitostí zasahuje oblast revitalizace do p

č. 188/6, parcela č. 751/9, parcela 

řešena proluka a nakonec pl
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tramvajové nacházející se na ulici Přemyslovců vzdálené od křižovatky zhruba 80 m. 

zastávky jezdí jediný spoj a to bus číslo 24, jehož celá trasa je velmi krátká a trvá 

pouhých 13 minut. Dalo by se říct, že se jedná o linku, která př

ěkolika průmyslových areálů tohoto městského obvodu, jimiž jsou 

hemické závody, koksovna Jan Šverma, uhelné sklady a konečnou zastávkou je D

Šverma. Tato linka byla kdysi jistě hojně využívána. Dnes je ale většina t

Co se automobilové dostupnosti týče, je to trochu komplikovan

ru od Nové Vsi. Na křižovatce totiž není umožněno odbo

ů a to ani o ulici dříve. Nejspíš tak bylo učiněno proto, aby se zmírnila 

řižovatky. Chceme-li se dostat na ulici Přemyslovců, z

stí, tak i proluka a na ní navazující park, musíme z ulice 28. ř

Zátiší a dále po ulici Mojmírovců, ze které už se bez problém

Obr. 4 Dopravní dostupnost, [31] 

 

Rozloha a majetkoprávní vztahy 

Dle katastru nemovitostí zasahuje oblast revitalizace do pěti parcel. Jsou jimi parcela 

č. 751/9, parcela č. 750. Dále pak parcela č. 183/1 v

ešena proluka a nakonec plocha řešeného náměstí, které se nachází na parcele 

řižovatky zhruba 80 m. 

íslo 24, jehož celá trasa je velmi krátká a trvá 

linku, která přepravuje cestující 

ěstského obvodu, jimiž jsou 

čnou zastávkou je Důl Jan 

ětšina těchto podniků 

e, je to trochu komplikovanější, obzvlášť 

ěno odbočení vlevo na 

ěno proto, aby se zmírnila 

z nichž je přístupné 

ulice 28. října odbočit už na 

které už se bez problémů napojíme na 

 

ti parcel. Jsou jimi parcela 

č. 183/1 v jejíž jižní části je 

nachází na parcele číslo 153/9. 
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Vlastníkem všech těchto pozemků je Statutární město Ostrava a svěřenou správu má 

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Území řešené revitalizace je velké přibližně 

12 250 m2. [22] 

 

 

Obr. 5 Ortofoto mapa řešeného území s vyznačenou oblastí revitalizace, [20] 

 

3.2.4 Proluka a okolní zástavba 

Na místě dnešní proluky bývala kdysi souvislá městská zástavba, která vytvářela ucelený 

tvar Mariánského náměstí. V 80. letech 19. století vznikl na nároží známý hostinec 

U Koule, který měl dominantní věžičku a vstup přímo z rohu ulice. Postupem času a 

vlivem požadavků aktuální doby, byla rohová zástavba zrušena. Dnes je toto místo 

prázdné. Je zde pouze zatravněná plocha, která není nijak významně využívána. Jedinou 

výhodu zde má pěší komunikace vedená napříč celou prolukou a další chodník, který nás 

dovede do parku uprostřed dvora mezi ulicemi Slavníkovců, Přemyslovců a Kaštanova. 

Tento park je v této rušné lokalitě velmi vítaným prvkem. Park je od hlavních silnic 

chráněn souvislou zástavbou okolních budov.  

 

 Na rohu ulice 28. října a Slavníkovců je blok s bytovou zástavbou, v jehož přízemí 

se nachází občanská vybavenost a to v podobě trafiky, obchodu se smíšeným zbožím, 

kavárny, Komerční banky a papírnictví. Budova má 4 nadzemní podlaží. Okolí řešeného 

území nabízí velkou spoustu takto řešených domů, které mají v 1. NP nejen obchody 
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různého druhu ale také třeba restaurace, kavárny, kasina, penziony, lékárny a další jiné 

provozovny nabízející své služby. Významnými budovami občanské vybavenosti, které se 

nachází jižně od náměstí jsou pošta a ústřední budova telekomunikačních sítí vedených 

společností Telefónica Czech Republic, a.s. Dále pak Česká spořitelna, tříhvězdičkový 

hotel Harmony Club, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úřad městského obvodu Mariánské 

Hory a Hulváky, úřad práce, domov mládeže, městská policie. V okolí Mariánského 

náměstí najdeme velkou spoustu vzdělávacích zařízení od škol mateřských a základních až 

po školy střední a vysoké, soukromé i státní. Jsou jimi Soukromé Gymnázium a Střední 

Odborná Škola Iuventus, Střední Odborná Škola Waldorfská, Muzická škola Při Lidové 

Konzervatoři Ostrava, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Fakulta umění a Fakulta 

sociálních studií Ostravské univerzity, Střední a Vyšší Odborná školu Zdravotnická a 

jazyková škola Cloverleaf s.r.o.,   

 

 

Obr. 6 Rohová zástavba dnešní proluky, [18] 

 

3.2.5 Stávající stav Mariánského náměstí 

Mariánské náměstí mělo za ta léta od svého vzniku mnoho podob. Především ale plnilo 

funkci volného veřejného prostoru, kde se shromažďují občané města. Bývá ohraničeno 

přilehlými domy a dominuje mu nějaká významná městská stavba, kterou je například 

kostel, radnice nebo třeba divadlo. U Mariánského náměstí, kde se odehrávaly především 

trhy, stávala kdysi radnice. V 50. letech 20. století byla uprostřed náměstí vybudována 

požární nádrž. Později byla nádrž zrušena, plocha zatravněna a náměstí mělo plnit funkci 

parku. Dnes se pod náměstím nachází šachta velká 5x17 m.  
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Obr. 7 Mariánskohorské náměstí s požární nádrží, [18] 

 

Funkce parku je v současné době nenaplněna nejen díky stavu mobiliářů, které by 

mohly občany přilákat, ale hlavně kvůli rušnosti okolní silniční dopravy. Lavičky zde 

nenajdeme téměř žádné, chodníky jsou neudržované a i zeleň značně chátrá. Funkční typ 

náměstí dle Odboru ochrany životního prostředí Ostrava je definován jako park. Zeleň zde 

zaujímá 15 137 m2 plochy. [23] 

 

 

Obr. 8 Stávající stav náměstí, M1:500  
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 Okolo náměstí je několik ploch vyhrazených pro parkování. Na ulici Mariánské 

náměstí se nachází 5 podélných stání a 8 kolmých, z nichž jedno je vyhrazeno pro ZTP. Na 

ulici Čelakovského je situováno 9 šikmých stání. 

 

3.2.6 Vlivy důlní činnosti 

Řešená oblast se nachází na poddolovaném území. Těžilo se zde černé uhlí. Typ horniny je 

nezpevněný sediment. Půda je zde ze sprašové hlíny, což je hornina sice soudržná, ale při 

kontaktu s vodou se stává tekutá a nestabilní. Je to zemina pórovitá, velmi dobře stlačitelná 

a při různém zatížení sedá nestejnoměrně. Z těchto důvodů je nepřípustné odvádět dešťové 

odpadní vody přímo do zeminy. Mohlo by tak dojít k porušení stavby, jejímu poklesu nebo 

při nejmenším k výskytu trhlin. Před zahájením výstavby je proto nutné provést 

inženýrsko-geologický průzkum a stanovit koeficient prosedavosti dle Eurokódu 7: 

Navrhování geotechnických konstrukcí (ČSN EN 1997-1). Jedno z mnoha řešení jak 

opatřit stavbu před porušením vlivem sedání je vytvořit stabilní základovou spáru 

dodatečným zhutněním. To se provádí tak, že se odebere určitá hloubka základové spáry 

(cca 0,5m zeminy), ta se promíchá s cementem a znovu se na místě zhutní. [27] 

 

 

Obr. 9 Oblast poddolování, [25] 
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3.3 Ochranná pásma a limity území 

 

Výskyt radonu je zde nízký, radonový index je 1. [26] 

 

 

Obr. 10 Výskyt radonu, [26] 

 

 Řešené území se nenachází v záplavovém území. Řadí se do rizikové zóny 1 – zóna 

se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplavy. Vyjádření je uvedeno v příloze č. 5. [28] 

 

 Územím prochází řada inženýrských sítí, a proto je třeba dodržet ochranná pásma 

stanovená jednotlivými správci sítí a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení.  

 

 Vodovody a kanalizace jsou provozovány společností OVAK a.s. a jejich ochranná 

pásma jsou u vodovodů a kanalizace do DN 500 mm 1,5 m a nad DN 500 mm 2, 5 m, a to 

měřeno od líce stěny potrubí na každou stranu. Pokud je vodovodní řád nebo kanalizační 

stoka o průměru nad 200 mm umístěna v hloubce větší než 2,5 m zvyšujeme OP o 1m na 

každou stranu. [8] 

 

 Společnost RWE GasNet, s.r.o. má na starost plynárenská zařízení, která jsou 

chráněna OP dle energetického zákona. Pro NTL plynovod a přípojky je OP 1m na obě 

strany od půdorysu. Hloubka uložení plynovodu se předpokládá 0,8 – 1,5 m. [9] 

 

LEGENDA 
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 Majetkem společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. jsou telekomunikační sítě. 

Pro podzemní kabelové komunikační vedení je potřeba dodržet OP ve vzdálenosti 1,5 m 

po stranách krajního vedení. [10] 

 

 Majetkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. jsou energetická zařízení podzemních 

sítí, nadzemních sítí a elektrické stanice. OP podzemního vedení elektrické soustavy do 

110 kV je 1m a nad 110 kV činí 3m a to vždy po obou stranách krajního kabelu. V okolí 

řešené oblasti nalezneme tři zděné trafostanice do 50 kV, u nichž je OP 2 m od vnějšího 

pláště na všechny strany. [9] 

 

Teplo dodává společnost Dalkia Česká republika, a.s. OP teplovodu je 2,5 m. [9] 

 

Vyjádření všech správců sítí včetně situačních výkresů je doloženo v příloze č. 6. 

 

3.4 Vazba na územní plán a regulativy řešeného území 

 

Územní plán města Ostravy z roku 1994, zpracovaný Ing. arch. Vlastimilem Bichlerem byl 

nahrazen novým územním plánem Ostravy vydaným 21. 5. 2014. [29]   

 

 Územní plán Ostravy člení území města dle urbanistické koncepce na plochy dle 

významu a plochy dle způsobu využití. Dle významu se řešená oblast nachází na ploše 

zastavěné stabilizované, což jsou plochy zastavěné zástavbou takové funkce a struktury, 

které vyhovují funkčnímu a prostorovému uspořádání území stanovené v územním plánu 

Ostravy. Dle způsobu využití se řešená oblast náměstí nachází na ploše veřejného 

prostranství a území proluky na ploše smíšené obytné zahrnující bydlení a občanskou 

vybavenost. 
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3.4.1 Podmínky pro využití ploch 

Veřejná prostranství 

1) Hlavní využití 

• Plochy pro setkávání a shromažďování obyvatel – výtvarně zpracované veřejné 

prostory a zpevněné plochy s prvky drobné architektury, mobiliářem, veřejnou 

zelení a vodními plochami. 

2) Přípustné využití 

• Doplňující občanské vybavení a provozní zázemí – informační zařízení, drobný 

prodej, dětská hřiště, veřejná WC. 

• Dopravní infrastruktura – komunikace dopravní obsluhy, zastávky MHD, pěší 

komunikace. 

• Technická infrastruktura – inženýrské sítě, kontejnery pro komunální odpad. 

3) Podmíněné přípustné využití 

• Zařízení pro sezónní kulturní a společenské příležitosti. 

• Stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci. 

4) Nepřípustné využití 

• Činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a 

podmíněně přípustným využitím. [UP textová část] 

 

Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení 

1) Hlavní využití 

• Bytové domy, budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb obyvatel širšího 

území samostatné nebo integrované do domů s bydlením. 

2)Přípustné využití 

• Provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití. 

• Dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště a 

hromadné podzemní a nadzemní garáže pro osobní automobily, manipulační 

plochy, zastávky MHD, alternativní druhy dopravy 

• Technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, čistírny 

odpadních vod pro předmětné budovy, telekomunikační zařízení, alternativní zdroje 

energie k zajištění provozu předmětných objektů splňující omezující prostorové a 

architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro odpadní kontejnery, 

podzemní kontejnery na komunální odpad. 
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• Veřejné prostory a plochy zeleně. 

• Sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelům. 

3) Podmíněně přípustné využití 

• Rodinné domy.  

• Výroba, obchod a služby, které svým charakterem a kapacitou nesnižují kvalitu 

prostředí v této ploše. 

• Stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci. 

4) Nepřípustné využití 

• Činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a 

podmíněně přípustným využitím. [30] 



30 

4. Návrhy řešení 
 

Návrh na revitalizaci prostoru Mariánského náměstí v Ostravě Mariánských Horách řeší 

dopravní situaci v pohybu i v klidu, regeneraci náměstí a znovu nabytí jeho reprezentativní 

funkce s ohledem na stávající vzrostlou zeleň a vhodnou dostavbu rohové proluky u ulice 

Přemyslovců a 28. října.  

 

4.1 Návrh dopravního řešení a zástavba proluky 

 

Dopravní dostupnost k řešenému území je ze směru od Nové Vsi trochu komplikovanější, 

jak již bylo uvedeno v podkapitole 3.2.2 Dopravní dostupnost. Po prozkoumání problému 

na křižovatce, kde není umožněno levé odbočení z ulice 28. října na ulici Přemyslovců, byl 

shledán fakt, že možným řešením by mohlo být nahrazení křižovatky kruhovým objezdem. 

Z důvodu náročnosti dopravní situace, přihlédnutí k okolní zástavbě a výskytu 

tramvajových tratí na této křižovatce byla varianta s kruhovým objezdem vynechána. 

Dostupnost automobilové dopravy ze směru od Nové Vsi je tedy ve všech variantách 

ponechána v původním stavu.  

 

 

Obr. 11 Stávající stav řešeného území, M 1:1000; vlastní zpracování 
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 Ulice Slavníkovců, Dr. Maye a Mariánské náměstí jsou jednosměrné. Z ulice 

Slavníkovců je vjezd do dvora řešené oblasti u proluky umožněn pouze dopravní obsluze. 

Z ulice Mojmírovců je přístup k parku na ulici Kaštanová přes obytnou zónu. Ulice 

Čelakovského je rovnoběžná s řešenou plochou náměstí a končí jako slepá ulice. Okolo 

náměstí i u parku najdeme několik parkovacích míst, která převážně slouží pro zásobování 

okolní občanské vybavenosti. Některá z nich jsou časově omezená. Tato kapacita je 

nedostačující nejen pro přilehlou zástavbu, ale také pro návštěvníky centra Mariánských 

Hor.  

 

 Zástavba proluky vychází z rohového tvaru řešené oblasti. Je zde snaha se co 

nejvíce přizpůsobit okolní zástavbě a nijak významně ji neovlivnit ani nenarušit její 

architektonický nebo urbánní charakter. Dle územního plánu se proluka nachází na ploše 

smíšené, zahrnující bydlení s občanskou vybaveností. Na základě vyhodnocení řešeného 

území jak z hlediska dopravy v klidu, tak funkčnosti okolní zástavby, bylo rozhodnuto pro 

zástavbu proluky parkovacím domem s přízemím vyhrazeným občanské vybavenosti. 

 

4.1.1 Varianta A 

Varianta A nabízí řešení dopravní obsluhy dané lokality s velmi radikálním zásahem do 

provozu a to v podobě pěší zóny na ulici Přemyslovců. Pěší zóna by měla začínat za 

odbočkou na ulici Dr. Maye a končit u městského úřadu Mariánských Hor. Průjezd zde 

bude povolen pouze projíždějící autobusové lince, zásobování v určený čas a vozidlům 

s povolením vjezdu. V této variantě je ulice Čelakovského propojena s ulicí 28. října. 

Z ulice Slavníkovců je jednosměrné propojení s výjezdem na ulici Přemyslovců, mezi 

stávající zástavbou a nově navrženým parkovacím domem. Z této ulice je umožněn i 

příjezd a následné napojení na jednosměrnou komunikaci, která vede podél parku a končí 

na ulici Kaštanova, která je slepá. Ulice Mariánské náměstí a Dr. Maye s přikázaným 

směrem jízdy mají v této variantě jednosměrný provoz obrácený oproti stávajícímu stavu.  

 

 Proluka zastavěna parkovacím domem s přízemím vyhrazeným občanské 

vybavenost má příjezd do parkovací části jako předešlá varianta, tedy ze dvora podél 

stávající zástavby občanské vybavenosti na rohu ulice 28. října a Slavníkovců. Je zde 

přidán pás komunikace pro zásobování. Vnitřní parkování je řešeno pomocí parkovacích 

ramp. Provoz vozidel je obousměrný. Od 2. NP konstrukce vybíhá do ulice Přemyslovců a 
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ulice 28. října, čímž vzniká v přízemí před vstupy do občanské vybavenosti podloubí. 

Napojení objektu na stávající zástavbu bude odděleno dilatační spárou, abychom tak 

zabránili nerovnoměrnému sedání konstrukce. U této varianty dosahuje budova 4. NP s 

rozlohou 2 179 m2. Zeleň, kterou bylo nutno vykácet, bude nahrazena novou výsadbou 

v jižní části parku.  

 

 

Obr. 12 Varianta A, M 1:100; vlastní zpracování 

 

4.1.2 Varianta B 

Tato varianta má dopravní řešení dané lokality obdobné jako varianta předešlá. Ulice 

Čelakovského je v úseku parku jednosměrná a přístupná z ulice 28. října. I zpřístupnění a 

propojení ulice Slavníkovců přes dvůr kolem parku až na ulici Kaštanova se opakuje, s tím 

rozdílem, že umožňuje obousměrný průjezd z ulice Slavníkovců, ale pouze podél stávající 

zástavby k navržené zástavbě proluky. Parkování pro zásobování obchodů je v této 

variantě řešeno vytvořením parkovacího zálivu na ulici 28. Října naproti tramvajové 

zastávky. 

 

 Tvar parkovacího domu, opět kopíruje uliční čáru a napojení na vedlejší budovu je 

odděleno dilatací. Předsazení konstrukce od 2. NP je tentokrát pouze do ulice 28. října. 
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Podloubí tak vzniká jen na jedné straně budovy. U této varianty prochází 1.NP pasáž 

spojující park s rušnou ulicí 28. října. Budova má 4. NP a rozkládá se na ploše o velikosti 

1 901 m2. Dále se tato varianta snaží o zachování co nejvíce zeleně, obzvlášť jedná-li se o 

stromy. 

 

 

Obr. 13 Varianta B, M 1:1000; vlastní zpracování 

 

4.1.3 Varianta C 

Varianta A má hned několik dopravních změn. V první řadě je to přístupnost z ulice 28. 

října na ulici Čelakovského pravým odbočením ze směru centra Ostravy. Provoz je zde 

jednosměrný po celé délce náměstí, až po ulici Pražákova. Další dopravní změnou je 

propojení ulice Slavníkovců s ulicí Přemyslovců pomocí jednosměrná komunikace, která 

vede podél stávající zástavby občanské vybavenosti, dále kopíruje zástavbu proluky a 

propojuje se s ulicí vedoucí podél parku, na jejímž konci se napojuje na ulici Kaštanova. 

Tato komunikace je určena především pro zásobování přilehlé občanské vybavenosti, proto 

je na ní vjezd povolen pouze dopravní obsluze. Další vyhrazená stání pro zásobování jsou 

pak na ulici 28. října. 
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 Zástavba v této variantě kopíruje přesný tvar proluky. Západní strana objektu se 

napojuje na přilehlou budovu a je oddělena dilatační spárou. Přístup do garáže parkovacího 

domu je z ulice Přemyslovců. Vjezd i výjezd je přikázán směrem pravého odbočení. 

Příjezdová vnitřní rampa vystoupá do požadované výšky 2. NP, kde začínají parkovací 

stání. V tomto nadzemním podlaží a všech dalších jsou dokola 3 parkovací rampy 

odděleny mezipodestami.  Tyto rampy mají takový skon, aby na nich bylo umožněno 

parkování. Uprostřed budovy vzniká atrium, které je nad posledním podlažím zaskleno. Od 

2. NP je konstrukce předsazena do uliční čáry ulice Přemyslovců a 28. Října. V 1. NP tak 

vzniká předsazením podloubí podepřené sloupy. Přízemí je rozdělené na tři části pomocí 

pasáží, které se ze všech tří stran navzájem propojují. Tímto je zachována pěší dostupnost 

do parku. Budova má 4. NP a svou rozlohou zaujímá 1931 m2. Stromy, které bylo nutné 

kvůli výstavbě pokácet, budou nahrazeny novou výsadbou na okraji parku. 

 

 

Obr. 14 Varianta C, M 1:1000; vlastní zpracování 

 

Všechny uvedené varianty jsou doloženy v přílohách ve formátu A4 pro lepší čitelnost. 
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4.2 Vyhodnocení variant dopravního řešení a zástavby proluky 

 

4.2.1 Varianta A 

U této varianty dominuje pěší zóna, která se snaží o odklonění rušné dopravy na ulici 

Přemyslovců. Vzniká tak prostor pro chodce, kteří mohou nerušeně přecházet ulici od 

jednoho obchodu ke druhému. Zvýšila by se tak atraktivnost těchto provozoven a mohlo by 

zde dokonce dojít k vytvoření jakési mariánskohorské promenády. Protože přes pěší zónu 

je umožněn průjezd jen vozidlům s patřičným povolením pro vjezd, značně se tak 

komplikuje dostupnost ostatním řidičům. Dvůr s parkem je přístupný jak z ulice 

Slavníkovců, tak z ulice Přemyslovců. Oba tyto směry se střetávaní u komunikace vedoucí 

podél parku na ulici Kaštanová, která neumožňuje vjezd ani výjezd vozidel a je tedy slepá.  

 

 Zástavba svou rozlohou využívá nejvíc prostoru ze všech tří variant. Tato varianta 

má podloubí podél celé jižní a východní strany objektu. Parkování v objektu je 

oboustranné a využívá parkovacích ramp. Kvůli dlouhé příjezdové nástupní rampě je 

značná část přízemního prostoru stavby omezena, tudíž plocha pro občanskou vybavenost 

je zde ze všech tří variant nejmenší.  

 

4.2.2 Varianta B 

Tato varianta propojuje ulici Slavníkovců s ulicí Kaštanova a dále Přemyslovců vnitřní 

jednosměrnou komunikací. Má obousměrný provoze, a to v úseku odbočení z ulice 

Slavníkovců podél stávající zástavby občanské vybavenosti až k navrženému objektu. Tato 

možnost se jeví jako ne příliš vhodná z důvodu možných komplikací u vjezdu/výjezdu na 

ulici Slavníkovců.  

 

 Na úkor zachování dřevin je tato varianta zástavby proluky nejmenší i přesto, že ze 

strany ulice Přemyslovců není uskočeno přízemí pro vytvoření podloubí. Nenabízí tolik 

veřejného prostoru ze strany ulic 28. října a Přemyslovců jako ostatní varianty, což se zdá 

být velmi žádoucí a to především na rohu těchto ulic z důvodů dobrých rozhledových 

poměru na křižovatce. Vnitřní prostor parkovacího domu nabízí ze všech variant nejmíň 

parkovacích míst. 
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4.2.3 Varianta C 

Tato varianta se z hlediska dopravy snaží oddělit provozní zásobovací část samostatnou 

jednosměrnou komunikací vedoucí uvnitř dvora od veřejného prostoru před objekty 

občanské vybavenosti.  Je vedena podél parku ve směru vjezdu z ulice Slavníkovců přes 

ulici Kaštanova, odkud se pak napojuje na ulici Přemyslovců. Vjezd do parkovací části je 

přímo přístupný z ulice Přemyslovců pravým odbočením, to samé platí pro výjezd. Zkosení 

budovy na rohu křižovatky umožňuje řidičům na křižovatce dobré rozhledové poměry.  

 

 Rampové stání uvnitř objektu nabízí maximální využití parkovací plochy. Atrium 

uprostřed objektu, které je ukončeno skleněnou střechou zajišťuje prosvětlení vnitřních 

prostorů. Pasáže, které budovou prochází ve všech směrech, se snaží zachovat pěší 

komunikace stávajícího stavu, především propojení ulice 28. října s parkem ve dvoře. 

Ustupující půdorys konstrukce přízemí oproti ostatním nadzemním podlažím vytváří 

komfortní pěší komunikace nejen pro kolemjdoucí ale také pro výlohy obchodních 

prostorů. Tímto vytvořené podloubí chrání prostor pod ním před okolními vlivy.  

  

4.3 Výsledný návrh dopravního řešení a zástavby proluky 

 

Všechny varianty mají z dopravního hlediska propojenou ulici 28. října s ulicí 

Čelakovského, což zaznamená razantní snížení frekventovanosti křižovatky především pro 

cestující odbočující na ulici Přemyslovců. Výška objektu je u všech stanovena na 4. NP, 

snaží se tak příliš nevybočit z okolní zástavby i přesto, že si to jako rohová stavba u 

náměstí může dovolit. Svou pozornost si ale jistě upoutá i jinými vlastnostmi než je výška. 

Důvod proč ani jedna z variant nemá podzemní parkování je nejen umožnění přirozeného 

větrání, ale také pro stavebně technickou nenáročnost výstavby. Oba tyto aspekty 

významně ovlivňují ekonomické vyhodnocení stavby.  

 

 Pro své další zpracování jsem si vybrala variantu C. Z hlediska dopravy je to proto, 

že nenutí řidiče projíždět dvorem okolo parku. Oddělí se tak provoz pro veřejnost od 

provozu dopravní obsluhy a zásobování. Dále shledávám jako velké plus rampové 

parkování uvnitř objektu, které tak využívá maximální kapacitu prostoru pro umístění 

parkovacích míst. Také podloubí zde nabízí značný komfort pro chodce.  
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4.4 Návrh revitalizace náměstí 

 

Návrhy na revitalizaci Mariánského náměstí byly projektovány už v dřívějších dobách, 

když byl tajemníkem obce Jan Grmela. V roce 1913 podal okrašlovací spolek návrh na 

ozelenění před novou reprezentativní budovou radnice v podobě tehdy moderní výsadby 

stromů. Před radnicí měla podélně vést promenáda obehnaná kolem dokola stromy. Ve 

zbylé části náměstí byl ponechán volný prostor pro trhy s kašnou v jeho středu. 

Obyvatelům okolních domů a místním živnostníkům se však tento návrh nelíbil a byli silně 

proti jeho realizaci. Na úkor velkým stížnostem a protestům nebyl tento návrh nikdy 

uskutečněn. [24] 

 

 

Obr. 15 Návrh úpravy náměstí z roku 1913, [24] 

 

4.4.1 Varianta D 

Tato Varianta se snaží o zachování co nejvíce zeleně na náměstí. I přesto že spousta z nich 

byla z důvodu špatného stavu zrušena, jsou podél ulice 28. října a Přemyslovců vytvořeny 

dva pásy nové zeleně. Dřeviny tak okolo náměstí vytváří jakousi ochranu od okolní rušné 

dopravy. Uprostřed je vymezena plocha náměstí, která plní především funkci 

shromažďovací. Mohou se zde proto konat nejrůznější společenské události, zejména trhy, 

volební kampaně a podobně. Je zde i prostor pro umístění vánočního stromku což v době 

předvánoční přiláká jistě spoustu lidí. Okolo náměstí je několik šikmých parkovacích stání 

určených nejen pro trhovce, ale také pro návštěvníky. Podélná stání na ulici Čelakovského 

a ulici Mariánské náměstí jsou vyhrazena dopravní obsluze. Náměstí je doplněno o lavičky 

a mobiliáře. 
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Obr. 16 Varianta D, M 1:500  

 

4.4.2 Varianta E 

Varianta E na první pohled upoutá pozornost zabudovanými skleněnými tabulemi v jižní 

části náměstí. Prosklené tabule mají výšku 3m a délku 10m. Kolem nich jsou vytvořeny 

záhony s nízkou zelení. Parkování okolo náměstí je zde řešeno obdobně jako u předešlé 

varianty s několika rozdíly. Na ulici Čelakovského je vytvořeno 23 stání kolmých, z nichž 

2 jsou vyhrazena pro ZTP a na ulici Mariánské náměstí je původní kolmé parkoviště 

rozšířeno o další 3 parkovací stání. Šikmá stání a podélná stání jsou v této variantě shodná 

s variantou D. Jsou zde vytvořeny dvě rohové plochy zachovávající původní stromy a 

zeleň doplněny novou výsadbou kolem kterých jsou umístěny lavičky. Uprostřed náměstí 

dominuje kašna. Zbylý volný prostor náměstí v sobě skrývá kotevní jámu hlubokou 2m, 

která je opatřena poklopem. Tato jáma poslouží k umístění vánočního stromu, který ozdobí 

náměstí v době Vánočních svátků a konání adventních jarmarků.  
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Obr. 17 Varianta E, M 1:500 

 

4.4.3 Varianta F 

Tato varianta nechává na náměstí více volného prostoru pro chodce. Zeleň je situována 

podél ulic Mariánské náměstí a ulice Čelakovského. Na této ulici je pak 7 šikmých 

parkovacích stání přiléhajících k náměstí. Další plochy pro parkování jsou pak na ulici 

Mariánské náměstí. Kolmých stání je zde 11 a podélných 4. Vyhrazená stání pro dopravní 

obsluhu okolních prodejen jsou umístěna stejně jako v předešlé variantě. V místech kde 

rostou stromy mezi parkovacími plochami a náměstím je zemina zpevněna štěrkovou 

úpravou. Tuto úpravu nejvíce ocení trhovci, kterým je tak usnadněna manipulace přes 

travnatou plochu mezi parkováním a náměstím. Uprostřed náměstí je umístěna kašna. Svou 

funkci jistě zastane nejen v letních obdobích.  
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Obr. 18 Varianta F, M 1:500 

 

4.5 Vyhodnocení variant revitalizace náměstí  

 

Jako výslednou variantu jsem vybrala variantu E, která nejlépe splňuje požadavky pro toto 

náměstí v závislosti s okolní zástavbou a přilehlými dopravními komunikacemi. Skleněné 

tabule u ulice 28. října plní funkci ochrany od rušné křižovatky, ale zároveň nebrání 

pohledu na celý prostor náměstí. Travnaté záhony s nízkými dřevinami pak zastávají 

určitou náhradu za dříve plně travnatou plochu. Okolo náměstí je maximálně využit prostor 

pro parkovací plochy, které tak uspokojí potřeby nejen dopravní obsluhy ale i běžným 

návštěvníků. Pokud by pro občany přijíždějící na náměstí automobily nebyl dostatek 

parkovacích míst, což může nastat především v době konání trhů, jarmarků a jiných 

nárazových akcích, je jim plně k dispozici nově navržený parkovací dům na opačné straně 

ulice Přemyslovců. 
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5. Souhrnná zpráva k návrhu proluky 
 

Návrh zástavby proluky je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dále s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

vyhláškou č. 268/2009  Sb., o technických požadavcích na stavby a platnými českými 

státními normami ČSN. 

 

5.1 Popis a charakteristika stavby 

 

Parkovací dům s přízemím vyhrazeným občanské vybavenosti zaujímá na území řešené 

proluky rozlohu 1 931 m2.  

 

 1. NP je pasážemi rozděleno na tři samostatné celky. Pasáže prochází téměř 

středem objektu a navzájem se propojují. Jsou přístupné ze všech tří pohledových stran. 

Chodcům je tedy umožněn průchod objektem z ulice 28. října do parku přes lomenou 

pasáž širokou okolo 4m. Z ulice Přemyslovců pak vede druhá pasáž široká 3 000 mm, 

která se na první pasáž napojí v místě jejich střetů. Na ulici 28. října a ulici Přemyslovců 

vzniká podloubí díky půdorysnému ústupu konstrukce. Podloubí široké 4 200 mm je 

vymezeno prosklenou fasádou prodejen a řadou sloupů, které jsou nosným konstrukčním 

prvkem pro nadzemní podlaží. Vzniká tak velký prostor pro pěší chodce. Na severozápadní 

straně objektu je mezi ním a jednosměrnou komunikací, která vede podél parku, umístěn 

odstavný pás komunikace pro dopravní obsluhu a je zde vymezen prostor pro kontejnery 

na odpad. 

 

 První celek je ze západní strany přilehlý ke stávající stavbě a oddělen dilatační 

spárou širokou 20 mm, která prochází celou výškou objektu až na základovou spáru 

sousední budovy. Tento celek se skládá z prodejny a komunikačního prostoru spojující 

jednotlivá podlaží. Celková plocha prodejny zaujímá 477 m2, z nichž část je vyhrazena 

skladovacímu prostoru a sociálnímu zázemí pro personál. Zbylou část zaujímá samotný 

prodejní prostor. Vstupy do prodejny jsou dva. Jeden z pasáže a druhý z ulice 28. října. 

Oba vstupy jsou tvořeny proskleným zádveří s automaticky otevíranými dveřmi. 

Komunikační část se skládá ze schodiště a výtahu a umožňuje přístup z přízemí do všech 
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nadzemních pater parkovacího domu. Vstup ke schodišti s výtahem je z pasáže dveřmi 

širokými 1250 mm. Schodiště je tříramenné a jeho šířka je 1 200 mm. Madla jsou umístěna 

na obou stranách schodiště. Konstrukční výška tohoto celku je 4 000 mm. 

 

 Druhý celek, který je na nároží ulic Přemyslovců a 28. října je rozdělen na dvě 

samostatné prodejny. Obě tyto prodejny se skládají ze sociálního zázemí pro personál a 

samostatného prodejního prostoru. První z prodejen má dva vstupy. Jeden z ulice 28. října 

a druhý z prostoru pasáže. Každý vstup je oddělen zádveřím s automaticky ovládanými 

dveřmi. Celková plocha prodejny je 162 m2. Nad touto prodejnou a v části nad pasáží 

prochází celým objektem parkovacího domu atrium. V místě nad prodejnou je prosklená 

konstrukce střechy, která tak prodejnu uzavírá a odděluje jí od prostoru atria. I druhá 

prodejna s celkovou rozlohou 125 m2 má dva prosklené vstupy se zádveřím a automaticky 

ovládanými dveřmi, ale tentokrát z ulice 28. října a ulice Přemyslovců.  

 

 Třetím a posledním celkem 1.NP prochází uprostřed nástupní rampa parkovacího 

domu, která stoupá do 2.NP. Tato rampa je vnitřní přímá dvoupruhová a má sklon 14,6 %. 

Při příjezdu k rampě se po pravé straně nachází vrátnice pro vrátného zajišťující kontrolu a 

pomoc při vjezdu a výjezdu z parkovacího domu. U vrátnice se nachází odbavovací 

systém, který se skládá z odbavovacího zařízení, závor a čidel pro otevření a zavření závor 

pro oba směry jízdy. Uprostřed jízdních pruhů je umístěn ostrůvek s odbavovacím 

zařízením, což je automat pro platbu a výdej parkovacích dokladů. Před odbočením 

k vjezdu do parkovacího domu bude pomocí proměnné informační tabule řidič informován 

o počtu volných parkovacích míst v parkovacím domě. Vedle vrátnice najdeme jednu 

menší prodejnu o rozloze 48 m2. Prodejna má své sociální zázemí a přístup do ní je z pěší 

komunikace široké 8 200 mm, která vede mezi navrženým objektem a stávající zástavbou. 

Vedle této prodejny se pak nachází technická místnost, do které jsou přivedeny inženýrské 

sítě a dále je z ní přístup ke vzduchotechnice. Ta je umístěna v prostoru pod stropem 1.NP 

a zajišťuje výměnu vzduchu ve všech prostorách 1.NP. Vstup do technické místnosti je 

z prostoru pasáže. Vedle technické místnosti je pak vyhrazen prostor pro ukládání 

úklidových strojů a další potřebné komponenty pro správu a údržbu celého objektu. Nalevo 

od příjezdu k rampě je další menší prodejna o ploše 55 m2. I tato prodejna má své sociální 

zázemí a vstup do ní je z pasáže přes jedny automatické dveře. Celý tento třetí celek 1.NP 

uzavírá prostor vyhrazený hygienickému zařízení určenému široké veřejnosti. Hygienické 
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zařízení splňuje požadavky dle normy ČSN 73 6058 jednotlivé, řadové a hromadné garáže. 

Jsou zde navrženy zvlášť záchody pro muže a pro ženy s počtem dvou záchodových kabin 

pro každé pohlaví a dále samostatně řešený bezbariérový hygienický prostor. U záchodů 

pro muže jsou navíc ještě dvě pisoárová stání. Oba tyto hygienické prostory sdílí společnou 

navzájem průchozí místnost určenou obsluze těchto prostorů. Z této místnosti je také 

přístupná úklidová komora. Technické řešení všech těchto hygienických zařízení je 

navrženo dle normy ČSN 73 4108 šatny umývárny a záchody ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 V 2. až 4.NP se pak nachází jednotlivá parkovací stání. Každé podlaží má tři přímé 

vyrovnávací parkovací rampy, kterými jsou propojeny dvě mezipodesty daného podlaží. Je 

zde zaveden obousměrný provoz s oboustranným kolmým řazením stání. První parkovací 

stání se nachází ve výšce 4 000 mm, což je výška 2. NP. Z této podesty je přístupný 

komunikační prostor se schodištěm a výtahem. Naproti vstupu ke schodišťovému prostoru 

jsou vyhrazena 3 stání pro ZTP, vycházíme tak z celkového počtu stání v každém podlaží, 

což je 58 parkovacích stání. Dále jsou zde vyhrazena 4 stání pro motocykly. První 

mezipodesta je ve výšce 5 200 mm a překonává tak pomocí rampy převýšení 1 200 mm. 

Z této mezipodesty je vedena další vyrovnávací rampa překonávající převýšení 0,6 m na 

druhou mezipodestu, jejíž výška je 5 800 mm. Poslední rampa nám spojuje druhou 

mezipodestu 2. NP s podestou 3. NP a její výška je 1 200 mm. Z uvedených převýšení 

ramp nám vyplývá konstrukční výška jednotlivých podlaží a mezipodest, která je po celé 

délce stoupání 3 000 m. První dvě parkovací rampy mají jen jednostranné parkovací stání. 

Středem objektu prochází atrium. Mezi obvodovými sloupy a sloupy, které vymezují 

prostor atria, bude 300 mm vysoký sokl se zábradlím. Zabrání to tak nežádoucímu 

prostupu nečistot do spodních pater a zároveň je tak umožněno přirozené větrání 

parkovacího domu skrz atrium a mezerami mezi prosklenou fasádou celého parkovacího 

domu. 

 

Ve 4. NP, které je posledním podlažím a má pouze dvě vyrovnávací parkovací rampy jsou 

parkovací stání ukončena na druhé mezipodestě, která je opatřena zábradlím a nachází se 

ve výšce 11 800 mm. Parkovací dům je 15m vysoký a má plochou střechu. Nad střechou 

vystupuje do výšky 2 000 mm skleněná fasáda kopírující tvar atria, které má prosklené 
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zastřešení. Parkovací dům má celkem 158 parkovacích stání pro automobily z toho 9 jich 

je vyhrazeno ZTP a 12 pro motocykly. 

 

5.1.1 Odpadové hospodářství 

V místě u obslužné jednosměrné komunikace jsou umístěny 4 kontejnery pro odpad určené 

především pro občanskou vybavenost v přízemí parkovacího domu. Odpadové 

hospodářství zajišťuje společnost OZO Ostrava s.r.o. 

 

5.1.2 Požární bezpečnost 

Parkovací dům splňuje požární předpisy dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požáru bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně. 

 

5.1.3 Bezbariérové užívání stavby  

Parkovací dům s přízemím vyhrazeným občanské vybavenosti je navržen v souladu 

s vyhláškou č. 389/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. Všechny komunikační trasy, ať už jsou to chodníky, schodiště 

nebo výtah, včetně vstupů do objektů jsou řešeny bezbariérově a je dodržen potřebný 

manipulační prostor pro pohyb na vozíku. Záchodová kabina pro ZTP u veřejných záchodů 

splňuje požadavky stanovené již zmíněnou vyhláškou. Parkovací stání pro ZTP ať už 

v parkovacím domě nebo na náměstí mají rozměry 3 500 x 5000 mm. [14] 

 

5.2 Řešení inženýrské obsluhy navrženého bloku 

 

V místě řešené proluky prochází několik inženýrských sítí, které bude nutné z důvodu 

výstavby parkovacího domu přeložit. Jedná se o plynovodní a vodovodní síť, která bude 

přeložena dále od nové stavby na ulici 28. Října. Přibližná délka přeložky vodovodu DN 

200 PET je 77,5 m a nízkotlakého plynovodu 92,5 m. Dále pak bude nutné přeložit 

elektrické vedení a horkovod a to v místě za plánovanou zástavbou proluky. Přeložka 

elektrického podzemního vedení nízkého napětí do 1 kV bude v délce zhruba 55,3 m a 

přeložka horkovodu DN 150 81,3 m. Další nutnou přeložkou, tentokrát v místě 

Mariánského náměstí, je vodovod DN 200 PE a DN 200 TLT včetně dvou podzemních 
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hydrantů. Přeložka bude dlouhá 96 m. Přeložení jednotlivých sítí zajistí jejich správce, 

který určí podmínky pro překlad dle příslušných zákonů a normy ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 

 

 Parkovací dům bude napojen na podzemní vedení NN do 1 kV, které je v majetku 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. přípojkou AYKY 3x120+75 dlouhou 8 m. Budou 

dodržena ochranná páska dle energetického zákonu č. 458/2000 Sb.  

 

 Dále se objekt napojí na vodovodní a kanalizační řády provozovány společností 

OVAK a.s. vodovodní přípojkou DN 100 PVC na vodovod DN 200 LT o délce 36,5 m a 

kanalizační přípojkou DN 300 PVC na kanalizaci DN 300 KAM o délce 5,5 m. Výpočet 

pro požadovanou dimenzi vodovodní a kanalizační přípojky je doložen v přílohách. Dále 

bude přiveden zdroj vody a odpadní potrubí ke kašně na náměstí. Předpokládané napojení 

je z ulice Mariánské náměstí. Při napojení bude respektován zákon č. 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Horkovodní přípojka DN 2x50 bude v délce 3,5 m připojena na přeložený 

podzemní horkovod DN 150, který je majetkem společnosti Dalkia Česká republika, a.s.  

 

 Přípojka elektronických sítí bude pomocí optického kabelu HDPE trubky dlouhé 

7,5 m. Tyto sítě patří společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., která řídí zákonem č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.  

 

 Parkovací dům není nutné napojovat na plynovod.  

 

5.3 Stavebně technické řešení 

 

Tento projekt je zpracován ve formě studie. Specifičtější vyjádření stavebně technického 

řešení objektu by bylo následně zpracováno ve vyšším stupni projektové dokumentace.  

 

5.3.1 Zemní práce 

Dříve než budou zahájeny zemní práce, je nutný inženýrsko-geologický průzkum území 

z důvodu nestabilního podloží. Zemina je zde ze sprašové hlíny. Tato zemina je velmi 
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stabilní, ale pouze v suchém stavu. Jakmile přijde do kontaktu s vodou, stává se tekutá. Je 

hodně pórovitá a proto dobře stlačitelná. Je proto nutné zajistit před zahájením výstavby 

taková opatření, aby nedošlo k porušení konstrukce vlivem jejího sedání. Jedním 

z možných způsobů jak upravit základovou spáru po tom co byla sejmuta ornice, která se 

odveze na skládku, z níž se při konečných úpravách znovu použije a vyhloubí se výkop, je 

provést injektáž nebo promísení zeminy s cementem. A dále následuje zhutnění zeminy. 

 

5.3.2 Základové konstrukce 

Základovou konstrukci tvoří železobetonové monolitické rošty. Základy jsou umístěny 

v nezámrzné hloubce a budou betonovány do předem připraveného bednění. V místě styku 

objektu se stávající přilehlou budovou, jejichž konstrukce jsou odděleny dilatační spárou, 

bude základ pod touto stěnou na stejné úrovni základové spáry jako má stávající 

konstrukce. Je to z důvodu sedání budovy, jejíž tlak působící na zeminu by v případě 

nedodržení úhlu vnitřního tření zeminy mohl narušit konstrukci sousední budovy. 

 

5.3.3 Svislé konstrukce 

Hlavní nosnou svislou konstrukci tvoří monolitický hlavicový skelet. Železobetonové 

kruhové sloupy mají průměr 400 mm.  Na nich jsou uloženy vyztužené hlavice díky, 

kterým se konstrukce stává tuhá a únosná. Hlavice přenáší zatížení stropní konstrukce do 

sloupů. Skelet nemá pravidelný modul, jelikož se sloupy přizpůsobují jak rozměrům a 

velikostem jednotlivých podest a ramp tak prostoru pro ekonomické rozvržení parkovacích 

stání. Osové vzdálenosti sloupů se pohybují v rozpětí 4 800 mm až 9 000 mm. V 1. NP je 

v některých místech železobetonový skelet vyplněn lehkým keramickým betonem Liapor. 

Tento typ betonu je velmi pevný a má dlouhou životnost. Skládá se z pórovitých zrn 

kameniva, díky kterým má mnohem menší objemovou hmotnost než běžný beton. Má 

výborné tepelně izolační vlastnosti a tak není třeba konstrukci dodatečně zateplovat. Jeho 

opracovatelnost je velmi snadná. Dále disponuje odolností vůči okolním vlivům a vysokou 

žáruvzdorností. Nenosné části konstrukce jsou z pórobetonových tvárnic tloušťky 150mm. 

 

5.3.4 Vodorovné konstrukce  

Stropní desky jsou rovněž z monolitického železobetonu a jejich tloušťka je 400 mm. 
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5.3.5 Schodiště a výtahy 

Schodiště v 1.NP je čtyřramenné a překonává konstrukční výšku 4 000 mm. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm a po obou stranách je opatřeno madly ve výšce 900 

mm, které přesahují výstupní a nástupní stupeň o 150 mm. Celkový počet stupňů ve 

schodišti v tomto podlaží je 25 schodů. Výška stupně je 160 mm, šířka 300 mm a sklon 

schodiště je 28°. Ve zbylých podlažích je konstrukční výška 3 000 mm. Schodiště jsou zde 

tříramenné s celkovým počtem 20 stupňů. Rozměry jsou stejné jako u schodiště v 1. NP. 

Schodiště je ŽB prefabrikované a stupně jsou z protiskluzového povrchu.  

 

5.3.6 Výtah 

Uprostřed schodiště prochází zděná výtahová šachta o rozměrech 2500 x 1600 mm. Kabina 

výtahu má rozměry 2100 x 1400 mm. Dveře jsou samočinné posuvné o šířce 900 mm. 

Výtah je mechanický.    

 

5.3.7 Rampa 

Rampa vnitřní dvoupruhová přímá, která je nástupní rampou z 1. NP do 2. NP je široká 

6 000 mm dlouhá 27 400 mm a její sklon je 14,6 %. Vnitřní vyrovnávací parkovací rampy 

nesmí mít sklon větší než 6%, aby na nich bylo umožněno bezpečné a pohodlné parkování. 

Ve směru stoupání v podlaží je první rampa široká 11 600 mm, dlouhá 20 600 mm se 

sklonem 5,82%. Druhá parkovací rampa je stejně široká jako ta předchozí, dlouhá 10 050 

mm a má sklon 5,98%. Obě tyto rampy jsou dvoupruhová a mají jednořadé parkovací 

stání. Poslední rampa v podlaží má šířku 16 400 mm a délku 20 800 mm. Její sklon je 5,77 

% a je dvoupruhová s oboustranným parkováním. 

 

5.3.8 Střešní konstrukce 

Střechu objektu tvoří jednoplášťová plochá nepochůzí střecha, která je opatřena tepelně 

izolační a parotěsnou vrstvou. Pomocí spádů je dešťová voda odváděna přes vnitřní svodné 

dešťové potrubí, které se následně napojuje na jednotnou kanalizační síť.  
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5.3.9 Okenní a dveřní výplně 

Fasáda parkovacího domu je tvořena velkoplošným zasklením. To je upevněno pomocí 

kotev do stropní konstrukce. Výlohy obchodů jsou rovněž celé prosklené bezpečnostními 

sklem odolným proti průrazu. Dveře do prodejen jsou skleněné automaticky otevírané.  

 

5.3.10 Úprava povrchů 

Všechny hygienické prostory v objektu mají keramickou dlažbu a keramický obklad na 

stěnách. V prostorách parkovacího domu je podlaha z litého betonu s protiskluzovou 

úpravou.  
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6. Ekonomické vyhodnocení návrhu 

 
SO 01- Novostavba parkovacího domu 

Parkovací dům je navržen jako čtyřpodlažní budova s plochou střechou. Cena je odvozena 

od obestavěného prostoru, který je vypočítán dle ČSN 73 4055 a skládá se ze součtu 

dílčích ploch obestavěného prostoru. Jsou jimi základy, spodní stavba, vrchní stavba a 

střecha. V 1.NP se nachází občanská vybavenost a v 2.NP až 4.NP plocha pro parkování. 

Nosná konstrukce stavby je z litého betonu.  

 

SO 02- Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy tvoří jednosměrná komunikace pro dopravní obsluhu spojující ulici 

Slavníkovců s ulicí Kaštanova, parkovací plochu kolem náměstí a plochu náměstí, která je 

vydlážděna zámkovou dlažbou.  

 

SO 03 – S14 - přípojky a přeložky inženýrských sítí 

Tato stavební část zahrnuje všechny náklady na nutné přeložky sítí procházející v místech 

budoucí zástavby a náklady na přípojky  

 

V doplňkových nákladech je zahrnuto zatravnění, osvětlení, kontejnery na odpad, výsadba 

zeleně, fontána a skleněné tabule na náměstí. 

 

I. Pozemek    18 417 900,- 

II. Stavební část    182 241 650,- 

III. Doplňkové náklady   735 900,- 

IV. Projektové a průzkumné práce 11 577 000,- 

V. Náklady na umístění stavby  4 556 050,- 

VI. Rezerva    9 112 080,- 

 

Celková cena za objekt a revitalizaci náměstí 

 222 353 250,- Kč bez DPH 

Podrobný propočet nákladů je součástí příloh.  
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7. Závěr 
 

 Výsledkem mé diplomové práce je vyhodnocení variantního řešení revitalizace 

Mariánského náměstí v Ostravě Mariánských Horách. Zpracování jednotlivých variant 

předcházel průzkum stávajícího stavu řešeného území. Byla provedena inventarizace 

dřevin na náměstí a vyhodnocen jejich stav. Varianty byly rozděleny na dvě skupiny, 

z nichž jedna řeší dopravu a zástavbu proluky u křížení ulic Přemyslovců a 28. října a 

druhá samotné náměstí. Celkem tedy 6 variant návrhu, ze kterých byly následně vybrány 

dvě, které nejlépe vyhovují řešené oblasti. 

 

 V místě proluky byl navržen čtyřpodlažní parkovací dům, který tak splňuje velkou 

poptávku po parkování, které je v centru městského obvodu velmi obtížné. Zajistí tak 

dobrou dostupnost automobilové dopravě nejen k prostorám náměstí, ale i k širokému 

okolí, které je tvořeno rozmanitou občanskou vybaveností. Stavebně technické a 

typologické řešení parkovacího domu respektuje jak podmínky okolní zástavby a vztahu 

k širšímu urbánnímu okolí tak rizika poddolovaného území. Občanská vybavenost 

v přízemí přiláká k navržené stavbě pěší chodce a umožní jim díky pasážím průchod do 

parku. 

 

 Vybrané řešení revitalizace náměstí se snaží vyhovět jak potřebám pro parkování 

nejen široké veřejnosti, ale i dopravní obsluze okolní zástavby občanské vybavenosti, tak 

poskytnout této ploše funkční využití ve formě trhů, jarmarků a jiných událostí a přitom 

zachovat vzrostlou zelneň. 

 

Při výběru výsledného návrhu byl brán zřetel i na ekonomickou stránku řešení. Na závěr 

práce byl vytvořen propočet nákladů na realizaci.  
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Příloha č. 1 

Fotodokumentace



 

 

Severovýchodní pohled na travnatou plochu náměstí 

 

 

Východní pohled na ulici Mariánské náměstí 



 

 

Západní pohled na náměstí z ulice Přemyslovců 

 

 

Jihovýchodní pohled na proluku z křižovatky na ulici 28. Října 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Varianty dopravního řešení a zástavby proluky 



 
 



 



 
  



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Výpočet vodovodní a kanalizační přípojky



 

Návrh vodovodní přípojky 

 

Dle normy ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů byl stanoven výpočtový průtok 

v rozvodném vodovodním potrubí parkovacího domu. Jedná se především o rozvody v 1. 

NP kde se nachází občanská vybavenost a veřejné záchody. Řadíme tedy objekt do typu 

budovy - Ostatní budovy s převážně hromadným nárazovým odběrem vody. 

 

=	 ∗ 	 ∗  

kde:  

Qd…jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení, v l/s 

φ…součinitel současnosti odběru vody z výtokových armatur a zařízení 

n…počet výtokových armatur stejného druhu 

m…počet druhů výtokových armatur 

 

Tab. Výčet výtokových armatur 

Typ budovy Ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem vody 

Počet Výtoková armatura DN 
Jmenovitý 

průtok vody   
qi [l/s] 

Požadovaný 
přetlak vody   

pi [MPa] 

Součinitel 
současnosti 

odběru vody       
ϕi [-] 

14 tlakový splachovač 15 0,1 0,05 0,3 

12 mísící baterie umyvadlová 15 0,2 0,05 0,8 

1 mísící baterie sprchová 15 0,2 0,05 1 

 

Výpočtový průtok     2,96 l/s 

 

 

Návrh DN   = ∗ , ∗  = = ∗ ,
, ∗  = 0,05 m  

 

Navrhuji vodovodní přípojku DN 100 PVC.  

 Návrh kanalizační přípojky 



 

 

Dle ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace byl vypočten průtok odpadních vod a množství 

dešťových vod v parkovacím domu a následně byl posouzen návrh svodného kanalizačního 

potrubí a stanovena dimenze kanalizační přípojky. Norma předpokládá, že bude použit 

systém kanalizace I. Systém I je s jediným odpadním potrubím a s částečně plněnými 

připojovacími potrubími. 

 

= ∗	  

kde:  

Qww…výsledný průtok odpadních vod, l/s 

K…součinitel výtoku (pro časté používání K=1) 

DU… jmenovitý výtok jednotlivých zařizovacích předmětů, l/s 

 

Tab. Výčet množství splaškových odpadních vod 

Počet Zařizovací předměty DU [l/s] 

12 Umyvadlo 0,5 

1 Sprcha- vanička se zátkou 0,8 

2 pisoárová mísa s automatickým splachováním 0,5 

11 záchodová mísa s tlakovým splachovačem 1,8 

1 keramická volně stojící výlevka s DN 100 2,5 
 

Celkový navrhovaný průtok odpadních vod: 

Qww= 1* 5,49= 5,5 l/s 

QC= 0 l/s 

QP= 0 l/s 

5,5 l/s 

 

Výpočet množství dešťových vod 

Intenzita deště      i = 0,03 l/s*m2 

Půdorysný průmět odvodňované plochy  A = 1 815 m2 

Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1 



 

 

Množství dešťových odpadních vod: 54,45 l/s 

 

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí 

Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci 

56,26 

Návrh potrubí     DN 300 

Vnitřní průměr potrubí    d=0,23m 

Maximální dovolené plnění potrubí   h = 70 % 

Sklon splaškového potrubí    I= 2,0 % 

Součinitel drsnosti potrubí    kser= 0,4 mm 

Průtočný průřez potrubí    S= 0,031064 m2 

Rychlost proudění      v= 1,78 m/s 

 

Maximální dovolený průtok    Qmax = S*v = 55,298 l/s  

 

Qmax ≥ Qrw ZVOLENÝ PRŮMĚR POTRUBÍ DN 300 VYHOVUJE 

 

Navrhuji kanalizační přípojku DN 300 PVC.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Propočet nákladů 

 

 



 

PROPOČET 

 

stav. 
obj.č 

NÁZEV MJ Počet MJ Kč/MJ CELKEM [Kč] 

I. POZEMEK 
Parcela č. 153/9 m² 6616 1740,- 11 511 840,- 

Parcela č. 183/1 m² 3969 1740,- 6 906 060,- 

CELKEM ZA I. ČÁST 18 417 900,- 
  

II. STAVEBNÍ ČÁST 
SO 01 Novostavba parkovacího domu  
  Budova občanské výstavby m3 28965 5965,- 172 776 230,- 
SO 02 Zpevněné plochy 

  Pojezdové plochy m2 1303 2550,- 3 322 650,- 
Zámková dlažba  m2 3399 1190,- 4 044 810,- 

SO 03 Přípojka vodovodu bm 36,5 2795,- 102 020,- 
SO 04 Přípojka vodovodu – fontána bm 35,2 2795,- 98 380,- 
SO 05 Přípojka horkovodu bm 3,5 9 750,- 34 130,- 
SO 06 Přípojka kanalizace bm 5,5 6010,- 33 060,- 
SO 07 Přípojka kanalizace - fontána bm 31,0 6010,- 186 310,- 
SO 08 Přípojka nízkého napětí bm 8 1236,- 9 890,- 
SO 09 Přípojka sdělovací sítě bm 7,5 194,- 1 460,- 
SO 10 Přeložka nízkého napětí bm 55,3 1236,- 68 350,- 
SO 11 Přeložka horkovodu bm 81,3 9 750,- 792 680,- 
SO 12 Přeložka vodovodu bm 77,5 2795,- 216 610,- 
SO 13 Přeložka vodovodu - náměstí bm 96,0 2795,- 268 320,- 
SO 14 Přeložka plynovodu bm 92,5 3100,- 286 750,- 

CELKEM ZA II. ČÁST 182 241 650,- 
  

III. DOPLŇKOVÉ NÁKLADY 

  Osvětlení ks 8  12000,- 96 000,- 
  Kontejnery na odpad ks 4 6300,- 25 200,- 
  Zeleň ks 8 1 520,- 12 160,- 
  Fontána  ks 1 65 000,- 65 000,- 

Skleněné tabule 2,0 x 3,0 m m2 210 2550,- 535 500,- 
  Zatravnění m² 85 24,- 2 040 

CELKEM ZA III. ČÁST 735 900,- 
  

IV. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 
  Projektové práce % 3,5 6 378 460,- 
  Průzkumné práce % 0,5 911 210,- 

CELKEM ZA IV. ČÁST 7 289 670,-  



 

V. NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Zařízení staveniště % 1,0 1 822 420,- 

  Provozní vlivy % 1,0 1 822 420,- 
  Územní vlivy % 0,5 911 210,- 

CELKEM ZA V. ČÁST 4 556 050,- 
  

VI. REZERVA % 5 9 112 080,- 

CELKEM ZA VI. ČÁST 9 112 080,- 
  

CELKOVÁ CENA ZA OBJEKT 222 353 250,- 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

Vyjádření o nebezpečí povodně



 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

Inventarizace dřevin na Mariánském náměstí 

 



 

 

 



 

 Inventarizační tabulka dřevin 
 

poř. 
číslo 

druh dřeviny český název 
obvod 
kmene 
[cm] 

průměr 
koruny [m] 

výška 
koruny 

[m] 

výška 
dřeviny 

[m] 

sadov. 
hodnota 

Poznámka 

1 Listnatý strom Jasan ztepilý 175 16 1,9 17 3 Ořez suchých větví - OSV 

2 Listnatý strom Jasan ztepilý 150 11 5 19 3 OSV 

3 Listnatý strom Jasan ztepilý 155 11 3 17 3 OSV 

4 Listnatý strom Jasan ztepilý 180 16 2,5 16 3 OSV 

5 Listnatý strom Jasan ztepilý 150 13 3 15 3 OSV 

6 Listnatý strom Jasan ztepilý 100 10 3 15 3 OSV 

7 Listnatý strom Jasan ztepilý 115 12 3 15 3 OSV 

8 Listnatý strom Jasan ztepilý 115 15 4 17 3 OSV 

9 Listnatý strom 
Javor 

jasanolistý 
130 12 3 10 2 Odstranit, statika, houba 

10 Listnatý strom Jeřáb muk 40 6 5 9 2 Odstranit, statika, houba 

11 Listnatý strom Jeřáb 100 7 6 12 3 Vyvětvení 

12 Listnatý strom Buk lesní 100 8 3 11 5  

13 Listnatý strom Bříza bělokorá 70 7 6 12 2 Odstranit 

14 Listnatý strom Vrba bílá 200 10 4 9 1 Odstranit 

15 Listnatý strom 
Hloh 

jednosemenný 
45 3,5 2 6,5 2 Odstranit 

16 Listnatý strom Malus 80 5 1,7 5 3  

17 Listnatý strom Dub letní 120 14 2,5 15 4 OSV 

18 Listnatý strom Dub letní 120 15 3 12 2 proschlá koruna 

19 Listnatý strom Dub letní 125 12 3 12 2 proschlá koruna 

20 Listnatý strom Dub letní 200,12 15 2 17 4 Dvojkmen 

21 Jehličnatý strom 
Douglaska 

tisolistá 
59 5 2,5 9 2 Odstranit 

22 Jehličnatý strom 
Douglaska 

tisolistá 
29 2 4,6 5 1 Odstranit 

23 Listnatý strom 
Bříza 

papírovitá 
95 5 2 15 2 Nádory na kmeni 

24 Listnatý strom 
Bříza 

papírovitá 
90 6 2 13 2 Nádory na kmeni 

25 Listnatý strom 
Bříza 

papírovitá 
95 5 2 13 2 Odstranit,nádor na kmeni 

26 Listnatý strom Malus 80 5 1,8 5,5 3  

27 Listnatý strom Bříza bělokorá 70 6,5 3,5 9 3  

28 Listnatý strom Bříza bělokorá 69 6,5 3 9 1 Odstranit 

29 Listnatý strom Bříza bělokorá 70 5,5 4 10 2 Odstranit 

30 Listnatý strom Bříza bělokorá 85 6,5 4 13 3  



 

31 Listnatý strom 
Šácholan 

Soulangeův 
45 6 2 6,5 5 Čtyřkmen 

32 Listnatý strom Buk lesní 180 11 2 17 5  

33 Listnatý strom 
Šácholan 

Soulangeův 
43 6 2 6,5 3 Trojkmen 

34 Listnatý strom Jeřáb ptačí 100 5 2,5 8 1 Odstranit 

35 Listnatý strom Jeřáb muk 97,95 6,5 3,5 8 2 Odstranit,houba,statika 

36 Listnatý strom 
Hloh 

jednosemenný 
95,110 10 1,5 8 3 Dvojkmen 

37 Listnatý strom 
Hloh 

jednosemenný 
90 6,5 2 8 3  

38 Listnatý strom Jeřáb muk 140 9 1,5 9 2 Odstranit,houba,statika 

39 Listnatý strom Jeřáb muk 88 8 3 8 2 Odstranit,houba,statika 

 
Legenda: 

• Ponechaná dřevina 

• Dřevina určená k odstranění 

• Dřevina odstraněná z kompozitních důvodů  



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

Vyjádření správců sítí 

ČEZ Distribuce, a.s. 

Dalkia Česká republia, a.s. 

OVAK a.s. 

Telefónica Czech Republic, a.s. 



 
RWE Distribuční služby, s.r.o.  



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

  



 

  



 

 



 

 



 

 



 
  



 



 
  



 
 


