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1. Úvod 

 

Předmětem mé diplomové práce bylo navržení prostorového a funkčního využití lokality na 

nábřeží řeky Ostravice ve Slezské Ostravě. Jedná se o atraktivní území v centru Ostravy 

nedaleko centrálního Masarykova náměstí a pěší zóny. V současné době je však Seidlerovo 

nábřeží nezastavěné a je využíváno jako plocha pro parkování. Jediným objektem v řešené 

lokalitě je budova bývalé spořitelny, která je majetkem Ministerstva vnitra ČR, ta v současné 

době neslouží veřejnosti a chátrá. 

 

 Seidlerovo nábřeží se nachází mezi řekou Ostravicí a ulicí Bohumínskou, což je 

výrazně limitující poloha. Ulice Bohumínská je čtyřproudovou komunikací, která charakter 

městské ulice ztratila v 70. letech dvacátého století, kdy zástavba na ulici Těšínské ustoupila 

výstavbě nového tahu mezi Bohumínem a Českým Těšínem. Na opačné straně pak řeka 

Ostravice, která vymezuje řešenému území jasné hranice. Na druhou stranu však skýtá mnoho 

možností pro rekreaci, a to i přesto, že z důvodu protipovodňového opatření je řeka zasazena 

několik metrů pod úroveň nábřeží. 

 

Výsledkem práce jsou dvě varianty územní studie. V první variantě jsou navrženy tři 

objekty pro bydlení s občanskou vybaveností v 1.NP, objekty jsou v podlažích pro bydlení 

koncipovány jako tzv. bariérové domy – pavlačové chodby slouží jako akustická bariéra od 

ulice Bohumínské. Návrh je doplněn o zastřešený veřejný prostor v 1.NP a parkem na nábřeží. 

Druhá varianta diplomové práce se zabývá návrhem administrativní budovy, která nabízí díky 

skeletovému systému variabilní řešení dispozice, v příloze je dispozice řešena pro funkci 

úřadu. Důležitými aspekty řešení mé diplomové práce bylo zatraktivnění Seidlerova nábřeží, 

navrácení zástavby na pravý břeh řeky Ostravice a nalezení vhodného řešení umístění objektů 

v blízkosti čtyřproudové komunikace. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 Základní pojmy 

 

Bytový dům 

Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Je to stavba pro bydlení o čtyřech a 

více bytech, přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem, případně 

hlavními vstupy z veřejné komunikace. [9] 

 

Byt 

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

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

určen. [9] 

 

Občanská vybavenost 

Stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči 

o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. [5] 

 

Administrativní budova 

Stavební objekt obsahující nejméně na 50% své užitkové plochy kanceláře. [10] 

 

Kancelář 

Stavebně vymezený prostor určený k umístění jednoho nebo více kancelářských 

pracovišť. [10] 

 

Nadzemní podlaží 

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

pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. [9] 

 

Podzemní podlaží 

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

pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. [9] 
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Parkování 

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

návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. [13] 

 

Odstavování, dlouhodobé stání 

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla v místě bydliště, 

případně v sídle provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. [13] 

 

Parkovací stání 

Plocha určená pro parkování nebo odstavování jednoho vozidla. [13] 

 

Urbanismus 

Urbanismus je nauka o stavbě lidských sídel. Jedná se o multidisciplinární obor, jehož cílem 

je projektování sídelních útvarů. Urbanismus je nástrojem územního plánování. Zabývá se 

tvorbou a přetvářením území, sídelních útvarů a jejich struktur, regulací vývoje měst, přičemž 

usiluje především o udržitelný rozvoj území, o harmonické uspořádání území a ochranu 

kulturního dědictví. [1] 

 

Územní plánování 

Soubor činností, které usměrňují rozvoj území s ohledem na udržitelný rozvoj území, který 

spočívá v ochraně ekonomických, sociálních a enviromentálních hodnot. Územní plánování 

koriguje funkční a prostorové uspořádání území ve prospěch souladu veřejných a soukromých 

zájmů. Nástroji územního plánování jsou územně plánovací podklady, politika územního 

rozvoje a územně plánovací dokumentace. [5] 

 

Územní studie 

Navrhuje, posuzuje a prověřuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo 

rozvoj některých funkčních systémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo 

podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [5] 
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3. Informace o řešeném území 

 

3.1 Základní informace o Slezské Ostravě 

Řešené území se nachází v katastrálním území Slezská Ostrava, které spadá pod stejnojmenný 

městský obvod statutárního města Ostravy. Pod jeho správu spadají také části Antošovice, 

Koblov, Heřmanovice, Muglinov, Kunčice, Kunčičky a Hrušov, jeho rozloha činí 41,75 km2
 a 

tvoří tak největší městský obvod Ostravy. Počet obyvatel města Ostravy k 1.1.2014 činí 

294 673, z toho 21 766 žije ve Slezské Ostravě. Po komunálních volbách na podzim roku 

2014 se starostkou Slezské Ostravy stala MVDr. Barbora Jelonková. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Městské obvody statutárního města Ostravy [20] 

 

3.2 Historie 

První zmínka o Slezské Ostravě pochází z roku 1229, kdy tudy vedla obchodní cesta z Opavy 

přes Hlučín do Těšína a dále do Krakowa. Do roku 1327 byla součástí polského státu, tzv. 

Těšínského knížectví. 

 

 V druhé polovině 13. století byl vystavěn hrad u soutoku Ostravice a Lučiny, gotické 

přestavby se pak dočkal v 15. století. Ve 30. letech 16. století byl hrad přebudován na 
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renesanční zámek a ve 30. letech 17. století se stal zpustošený zámek znovu obyvatelným. 

V roce 1714 přešel zámek i celé panství do majetku šlechtického rodu Vlčků (polsky 

Wilczků). Slezskoostravský hrad, který dlouhá léta chátral, byl zrekonstruován v roce 2004 a 

dnes je využíván pro konání společenských akcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Slezkoostravský hrad v roce 1933 [25] 

 

 Důležitým zvratem v dějinách malé obce se stalo zahájení těžby černého uhlí. Nastal 

obrovský přírůstek obyvatel, v roce 1804 byl počet obyvatel tehdy Polské Ostravy pouhých 

643 a v roce 1910 jich bylo evidováno již 22 892, z toho téměř 20% Poláků a 7% Němců. 

Bohaté německé obyvatelstvo však hornická obec s nedostatečnou infrastrukturou a službami 

příliš nepřitahovala, proto žili většinou v Moravské Ostravě. 

 

 V roce 1919 byla Polská Ostrava přejmenována na Slezskou a hned o rok později 

přišlo povýšení obce na město. Prudký průmyslový rozmach se však negativně podepsal na 

stavebním vývoji obce, kdy nebyla korigována jeho zástavba, a vzniklo chaotické uspořádání 

s absencí městského centra. Původní centrum se nacházelo kolem zámku, od poloviny 19. 

století se začalo přesouvat na Zámostí (za dnešním mostem Miloše Sýkory). V roce 1927 

proběhla snaha města o vytvoření ústředního náměstí, byly odkoupeny pozemky pod 

Jaklovcem, které byly následně prodány firmě Špačkových na stavbu dvoupatrových 

obytných domů s obchody v 1.NP. Vzniklo Špačkovo – dnes Gagarinovo náměstí. 

 

 Dalším důležitým mezníkem jsou 70. léta 20. století, kdy byla započata výstavba 

čtyřproudové komunikace na ulici Bohumínské jako tah z Těšína na Bohumín. Kvůli tomu 

byla asanována zástavba na ulici Těšínské. Po tomto zásahu zůstaly z původních objektů na 

dnešní Bohumínské pouze dva – objekt Slezskoostravské radnice a budova bývalé spořitelny. 

[15] 
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Obr. 3: Pohled na Slezskou Ostravu z Havlíčkova nábřeží – rok 1927 [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Objekt spořitelny v roce 1929 [24] 

 

3.3 Širší vztahy 

Řešeným územím je část Seidlerova nábřeží, které se nachází na Slezské Ostravě a je 

ohraničeno ulicí Bohumínskou a řekou Ostravicí. Plocha pro návrh je dále vymezena mostem 

Miloše Sýkory a lávkou přes řeku Ostravici, která spojuje náměstí Jurije Gagarina s ulicí 

Kratochvílovou. Na území se v současné době nachází plocha pro parkování, na jihovýchodě 

území pak objekt bývalé spořitelny. 

 

Celé řešené území spadá dle územního plánu do ploch smíšených – tedy plochy pro 

bydlení a občanskou vybavenost. V okolí se nachází také plochy občanské vybavenosti, 

bydlení v rodinných domech, parky a zeleň. Slezská Ostrava se od řeky Ostravice zvedá 

směrem k haldě Emě a městské části Michálkovice, kde zástavba bytových domů postupně 

přechází k individuálnímu bydlení v rodinných domech. Uspořádání objektů na Slezské 
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Ostravě má charakter slezské zástavby, tedy bez pravidelné uliční sítě či dodržení uliční čáry. 

Navržené varianty tento způsob zástavby zachovávají. 

Seidlerovo nábřeží se nachází v docházkové vzdálenosti 5 min od centra Moravské 

Ostravy – ústředního Masarykova náměstí a přilehlé pěší zóny. V okolí se nachází veškerá 

občanská vybavenost různých kategorií. Nalezneme zde mnoho obchodů, restauračních 

zařízení, objektů pro kulturu, ale například i krajský soud a krajské státní zastupitelství, 

Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské, Moravskoslezskou vědeckou knihovnu či 

Magistrát města Ostravy. Na straně Slezské Ostravy nalezneme Slezskoostravskou radnici a 

Slezskoostravský hrad, v obvodu Slezská Ostrava se nachází několik mateřských i základních 

škol. Okolí řešeného území nabízí také sportovní a rekreační vyžití, v nedaleké blízkosti se 

nachází Komenského sady, Trojické údolí, halda Ema, Slezkoostravský hrad, muzeum 

Keltičkova kovárna, zoologická zahrada, stadion Bazaly či vodní svět Sareza. 

 

 Lokalita je vhodná pro obě navržené varianty, z důvodu přítomnosti veškerých 

služeb a občanské vybavenosti a z důvodu výborné dostupnosti z centra města jak pěšky či 

autem, tak městskou hromadnou dopravou, zastávka MHD se nachází přímo v řešeném 

území. Viz výkres č. 01 – situace širších vztahů. 

 

3.4 Dopravní infrastruktura 

 V Ostravě je rozsáhlá síť silnic a dálnic, na kterou je Slezská Ostrava napojena 

především pomocí silnice II. třídy – Frýdecká/Bohumínská, což je tah z Frýdku-Místku do 

Bohumína, dále pak pomocí silnice II. třídy – Těšínská, která spojuje Ostravu s Českým 

Těšínem. Dále je Slezská Ostrava propletena sítí silnic III. třídy a místních komunikací, které 

zpřístupňují zastavěné lokality hromadného a individuálního bydlení i občanskou vybavenost 

a ostatní. 

 

 Silnice II. třídy Bohumínská se nachází v těsné blízkosti Seidlerova nábřeží a tvoří tak 

významnou limitu pro návrh. Na této komunikaci se nachází světelná křižovatka v místě 

křížení s ulicí 28. října. Přímo v řešeném území je zastávka autobusů a trolejbusů – Náměstí 

J. Gagarina. 
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3.5 Technická infrastruktura 

3.5.1 Elektrická síť 

Řešené území je zásobováno podzemním vedením NN do 1 kV skupiny ČEZ, na které je 

napojena i budova bývalé spořitelny. 

 

3.5.2 Vodovodní síť 

Zásobování pitnou vodou v Ostravě zaštiťuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a 

probíhá z veřejné vodovodní sítě. 35 – 40% pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů 

v blízkosti Ostravy, 60 – 65% je nakupováno od společnosti Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a.s., která dodává upravenou vodu z přehrady Kružberk, Šance a Morávka. 

[17] 

 

3.5.3 Kanalizační síť 

Odkanalizování města Ostravy je zajištěno převážně jednotnou kanalizací pod správou 

společnosti Ovak a.s. Na území města je několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních 

vod nebo odváděním přímo do recipientu. Na území Ostravy je pět čistíren odpadních vod, 

z toho Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze vyčistí 98,7% odpadních vod. Zde 

jsou přiváděny také odpadní vody ze Slezské Ostravy. [17] 

 

3.5.4 Plynovodní síť 

Město Ostrava je plně plynofikováno včetně Slezské Ostravy. V řešeném území se nachází 

plynovod STL, který vede v blízkosti řeky Ostravice a NTL o dimenzi DN 150 OCEL, který 

je veden podél komunikace Bohumínské. 

 

3.5.5 Telekomunikace 

Místní rozvody jsou vedeny podél komunikace. 

 

3.6 Schválená územně plánovací dokumentace 

Podkladem pro zpracování diplomové práce byl platný Územní plán města Ostravy, který byl 

vydán 21.5.2014 usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 a nahradil tak Územní 

plán města Ostravy z roku 1994. 
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 Dle územního plánu spadá řešené území do plochy smíšené – bydlení a občanská 

vybavenost, pro kterou platí následující podmínky využití ploch. 

 

Plochy smíšené – bydlení a občanská vybavenost slouží: 

 Bydlení a občanskému vybavení integrovanému především v domech městského 

charakteru. Plochy tohoto funkčního využití jsou charakteristické intenzivní 

vícepodlažní zástavbou o výškové hladině vyšší než 3 nadzemní podlaží. Veškeré 

nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením odpovídat charakteru 

zástavby převládající funkce a musí ji vhodně doplňovat, nikoliv ji narušovat nebo 

negativně ovlivňovat svým provozem. [19] 

 

Hlavní využití: 

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

území (např. obchody, služby, administrativa, úřady, soudy, kulturní, vzdělávací, 

sportovní, společenská a církevní zařízení, stravování, ubytování, 

vědeckotechnologická zařízení, zdravotní a sociální zařízení – ordinace, domovy 

důchodců, charitativní zařízení) samostatné nebo integrované do domů s bydlením. 

[19] 

 

Přípustné využití: 

 Provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití (např. pomocní 

provozy, sklady, prostory technického vybavení předmětných budov, dílny údržby). 

 Dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a dopravní komunikace, parkoviště a 

hromadné podzemní a nadzemní garáže pro osobní automobily, manipulační plochy, 

zastávky MHD, alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy apod. 

 Technická infrastruktura – inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, čistírny odpadních 

vod pro předmětné budovy, telekomunikační zařízení, alternativní zdroje energie 

k zajištění provozu předmětných objektů (např. fotovoltaické články, degazační 

stanice s kogenerační jednotkou) 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. [19] 

 

Podmíněně přípustní využití: 

 Rodinné domy 

 Výroba, obchod a služby, které svým charakterem a kapacitou (hluk, emise, zápach, 

dopravní zátěž území, apod.) nesnižují kvalitu prostředí v této ploše. 

 Stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci. [19] 

 

Nepřípustné: 

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

podmíněně přípustným využitím. [19] 

 

3.7 Limity území 

Dle Územního plánu města Ostravy spadá řešené území do plochy smíšené – bydlení a 

občanské vybavení, limitou území jsou tedy podmínky využití ploch, které jsou uvedeny 

v kapitole 3.6 tohoto textu. 

 

 Výraznou limitou území je silnice II. třídy – Bohumínská, která je zdrojem hluku a její 

ochranné pásmo činí 25 m od osy vozovky. 

 

Další limitou území je řeka Ostravice. Seidlerovo nábřeží je však díky 

protipovodňovým hrázím chráněno až před záplavovou vlnou Q100, což nebrání výstavbě 

v dané lokalitě, protože mezní hodnotou pro zástavbu pro bydlení a občanské vybavení je 

Q50. Řeka Ostravice a její okolí spadá pod územní systém ekologické stability, jeho vedení se 

však přímo nedotýká řešeného území. 

 

Limitou území je také změna výškové úrovně mezi ulicí Bohumínskou a Seidlerovým 

nábřežím, které leží o 3,5 m níže, než je úroveň komunikace pro pěší na ulici Bohumínské. 

Tato výšková nerovnost je v současné době vyřešena venkovním vyrovnávacím schodištěm. 
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V návrhu musí být zohledněna stávající cyklostezka, která spojuje Seidlerovo nábřeží 

se Slezskoostravským hradem a vede těsně kolem hráze řeky Ostravice. 

 

Objekt spořitelny, který leží v řešeném území, není památkově chráněn. Je však 

výrazným prvkem této lokality a je potřeba brát zřetel na jeho objem a architektonickou a 

historickou hodnotu. K budově spořitelny přiléhá objekt sedmi individuálních garáží, které 

nemají žádnou architektonickou ani stavební hodnotu a budou proto zbourány. Další limitou 

je tedy možný problém při odkupování tohoto objektu. 

 

Podstatnou limitou je pak plynovodní vedení STL, jehož ochranné pásmo činí 1 m na 

každou stranu od líce potrubí, dále plynovodní vedení NTL se stejným ochranným pásmem a 

podzemní vedení NN do 1 kV, jehož ochranné pásmo je 1 m po obou stranách. 

 

3.8 Vlastnické vztahy v řešeném území 

Řešené území je tvořeno celkem devíti parcelami, jejichž velkou část má ve vlastnictví město 

Ostrava. 

 

Číslo 

parcely 

Výměra 

(m
2
) 

Využití Druh pozemku Vlastník 

1211/3 582 Silnice Ostatní plocha Statutární město Ostrava 

1198 834 Zastavěná plocha a nádvoří Č.p. 145 OV Ministerstvo vnitra ČR 

1206/3 2512 Ostatní komunikace Ostatní plocha Statutární město Ostrava 

1206/2 1058 Zeleň Ostatní plocha Statutární město Ostrava 

1213 8188 Zeleň Ostatní plocha Statutární město Ostrava 

1214 634 Zastavěná plocha a nádvoří Č.p. 157 OV Dopravní podnik Ostrava 

5595/2 11725 Silnice Ostatní plocha Moravskoslezský kraj 

5595/19 773 Ostatní komunikace Ostatní plocha Statutární město Ostrava 

5595/23 140 Silnice Ostatní plocha Statutární město Ostrava 

Tab. 1: Výpis z katastru nemovitostí [16] 
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Obr. 5: Katastrální mapa s vyznačeným řešeným územím [16] 

 

3.9 Současný stav řešeného území 

Na území se v současné době nachází plocha pro parkování. Na parkoviště se vjíždí z ulice 

Bohumínské pomocí odbočovacího pruhu, při výjezdu je připojovací pruh spojen s pruhem 

pro zastávku MHD. Tato příjezdová komunikace na území je zachována v obou případech 

návrhu. 

 

 Významným prvkem území je změna výškové úrovně mezi ulicí Bohumínskou a 

Seidlerovým nábřežím, které leží o 3,5 m níže, než je úroveň chodníku na ulici Bohumínské. 

Tato výšková nerovnost je v současné době vyřešena venkovním vyrovnávacím schodištěm a 

částečně opěrnou zídkou. Protipovodňová hráz, která zasazuje řeku Ostravici o několik metrů 

pod úroveň nábřeží, je opatřena kovovým zábradlím. 

 

Na jihovýchodě území se pak nachází objekt bývalé spořitelny, který není přístupný 

veřejnosti a chátrá. Objekt spořitelny není památkově chráněn, ale má značnou historickou i 

architektonickou hodnotu, kterou je potřeba zachovat a chránit. K budově spořitelny přiléhá 

objekt sedmi individuálních garáží, které nemají žádnou architektonickou ani stavební 

hodnotu. 
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Ve výstavbě je cyklostezka, která má spojit Seidlerovo nábřeží a Slezkoostravský hrad 

a doplnit tak síť Ostravských cyklostezek, tato bude při návrhu zachována. Podél cyklostezky 

jsou vysázeny stromy, které budou rovněž zachovány, stejně tak i několik vzrostlých stromů 

v lokalitě. Keře a ostatní zeleň, která se nachází u komunikace pro pěší na ulici Bohumínské, 

nemá žádnou hodnotu a bude vykácena a nahrazena. 

 

Na severozápadní straně řešeného území je zatravněná plocha, která je přerušena 

lávkou přes Ostravici, pod kterou se nachází objekt, jež je ve vlastnictví Dopravního podniku 

Ostrava. 

 

Západem území probíhá plynovodní vedení STL. Na východě území vede podzemní 

vedení NN do 1 kV, plynovod NTL DN 150 OCEL a sdělovací vedení. Vodovodní řád DN 

250 LT se nachází na jihu území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: 3D mapa s vyznačeným řešeným územím [18] 
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4. Návrhová část 

 

4.1 Základní popis urbanistického návrhu – varianta A 

4.1.1 Základní údaje o návrhu 

Celková plocha řešeného území 6772 m
2
 

Zastavěná plocha   1667 m
2
 

Zpevněné plochy   2511 m
2
 

Zatravněné plochy   2594 m
2
 

Plocha pro občanskou vybavenost 559 m
2
 

Počet bytových jednotek  44 

Počet dětských hřišť   1 

Počet sportovních hřišť  1 

 

4.1.2 Urbanistické řešení 

Řešené území je rozděleno na severní a jižní část. V jižní části jsou navrženy tři objekty pro 

bydlení a občanské vybavení v 1.NP, v severní části pak vyhrazená zeleň kolem objektů 

plynule přechází v plochu s parkovou úpravou. Cílem návrhu bylo ponechat nábřeží 

prostupné, proto byly navrženy tři jednotlivé objekty, mezi kterými se dá procházet a zároveň 

sejít po dvou venkovních schodištích na nábřeží. V návrhu byla využita změna výškové 

úrovně mezi nábřežím a ulicí Bohumínskou, objekty jsou zasazeny do terénu a mají přístup na 

terén i v 1.PP, kde se nachází plocha pro parkování. Napříč celým územím podél řeky 

Ostravice probíhá cyklostezka, která je lemována nižšími stromy, jež budou zachovány. 

 

Navržené objekty nezávisle navazují na budovu bývalé spořitelny v jihovýchodním 

cípu území. Kvůli výhodnějšímu napojení na objekt byly odstraněny garáže přiléhající ke 

spořitelně, což podpořilo výhodnější řešení veřejného prostranství. Pro návrh byl zachován 

původní vjezd na území, po kterém se vjíždí do 1.PP. Občanská vybavenost je přístupná 

ze zastřešeného veřejného prostoru v 1.NP. Toto veřejné prostranství zároveň spojuje chodník 

podél komunikace Bohumínské s nábřežím. 

 

Zásobování prostorů pro občanské vybavení bude probíhat ze zásobovacího zálivu na 

ulici Bohumínské. Ten zároveň slouží jako požární plocha. Kontejnery na odpad pro 

občanskou vybavenost se nachází vedle spořitelny a budou vyváženy taktéž ze zásobovacího 
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zálivu. Kontejnery na komunální odpad a separaci pro obyvatele bytů se nachází u výjezdu 

z objektu v 1.PP a budou vyváženy z příjezdové komunikace. 

 

4.1.3 Navržené objekty 

Všechny tři objekty jsou řešeny jako železobetonový skelet a mají společnou plochu pro 

parkování v 1.PP, rozteče sloupů jsou podřízeny velikosti parkovacích stání. Všechny tři 

objekty mají jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. 

 

 V 1.PP se nachází 49 parkovacích míst, z toho 31 pro obyvatele bytových jednotek a  

18 slouží návštěvníkům občanského vybavení, proto je 1 parkovací místo vyhrazeno pro 

vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. V suterénu jsou navrženy také tři 

technické místnosti, kam budou směřovat přípojky technické infrastruktury. Z důvodu požární 

bezpečnosti se zde nachází dva nouzové východy. V 1.PP jsou navrženy tři schodiště 

s výtahem, kterými se dostanou návštěvníci občanského vybavení do 1.NP a obyvatelé bytů 

do dalších podlaží. 

 

 Do 1.NP byly umístěny prostory občanského vybavení a zázemí bydlení – tedy 

úklidová místnost, sklad údržbáře a kolárna. V objektu A se mimoto nachází 4 samostatné 

kancelářské prostory k pronájmu, každá kancelářská jednotka má vlastní zázemí s kuchyňkou. 

Ve společných prostorách se nachází úklidová místnost a WC pro muže a ženy. Do 1.NP 

objektu B byla navržena kavárna s odbytovým prostorem pro 44 návštěvníků a velkou 

terasou, která se otevírá směrem k řece. Vstup do kavárny se nachází na této terase na 

jihozápadní straně. Zázemí kavárny obsahuje skladovací prostory, prostor pro přípravu nápojů 

a jednoduchých pokrmů a zázemí pro zaměstnance včetně WC a sprchy. WC pro zákazníky je 

navrženo včetně jedné bezbariérové kabiny pro muže a jedné pro ženy. Do objektu C byl 

navržen prostor k pronájmu, například pro kadeřnictví a prodejní plocha s vlastním skladem a 

zázemím pro zaměstnance. V 1.NP jsou umístěna dvě venkovní schodiště, kterými lze ze 

zastřešeného veřejného prostranství sejít na nábřeží. 

 

 Druhé až páté nadzemní podlaží je totožné a obsahuje menší bytové jednotky. Objekt 

je v těchto nadzemních podlažích navržen jako bariérový, což znamená, že chodby 

pavlačového typu akusticky oddělují byty od komunikace Bohumínské. Z uzavřeného 

komunikačního prostoru schodiště se dostaneme na dlouhou chodbu, kde je umístěno několik 

okenních otvorů, část je zasklená a část je vyplněna dřevěným laťováním. Na chodbě se 
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nachází vstupy do jednotlivých bytů. V objektu A se nachází na každém podlaží 4 bytové 

jednotky – dvě o velikosti 2+kk pro dva obyvatele a dvě o velikosti 1+kk, který je určen pro 

jednu osobu. Stejné dispoziční řešení je navrženo i v objektu C. V prostředním domě se 

nachází tři bytové jednotky, a to jedna o velikosti 3+kk pro tři osoby a dvě bytové jednotky o 

velikosti 1+kk pro jednoho obyvatele. Každý byt má samostatné WC a koupelnu, které jsou 

přístupny ze zádveří. Koupelny jsou přirozeně větrány pomocí okna na chodbu. Obývací 

pokoj s kuchyňským koutem, popř. obytná místnost u bytů 1+kk, jsou situována na jihozápad, 

okna ložnic a dětských pokojů jsou pak umístěna na severovýchod nebo jihozápad. 

 

 Na fasádě objektu je bílá omítka, okna jsou na fasádu umístěna v pravidelném rastru, 

výrazným prvkem fasády jsou výkladce v 1.NP a prosklená schodiště. Jednoduchý design 

objektu nenarušuje historický výraz objektu spořitelny, jistým způsobem napodobuje zástavbu 

na Havlíčkově nábřeží, ale užívá moderní prvky pohledového betonu na sloupech a 

venkovním schodišti, dřevěné podbytí střechy veřejného prostranství či dřevěné laťování jako 

výplň otvorů na pavlačových chodbách. 

 

4.1.4 Veřejné prostranství 

Důležitým prvkem návrhu je zastřešené veřejné prostranství v 1.NP, kde jsou umístěny vstupy 

do občanského vybavení a které spojuje ulici Bohumínskou s nábřežím pomocí dvou 

venkovních schodišť. V tomto prostoru je umístěno několik prvků městského mobiliáře 

v podobě laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. Prostor se na jihozápadní straně mění 

v terasu, která se otevírá k řece. 

 

Na nábřeží se nachází polouzavřený prostor s dětským hřištěm, posezením a několika 

vzrostlými stromy. Na úrovni nábřeží se objekt nechá porůst popínavými rostlinami, což 

podpoří relaxační účinek řeky a vytvoří příjemnější prostředí pro odpočinek. Na jihu území se 

nachází zatravněný výběh pro psy. 

 

Sever řešeného území je tvořen parkem s několika vzrostlými stromy původními i 

navrženými, které jsou doplněny listnatými i jehličnatými keři. V parku jsou na zpevněných 

plochách umístěny lavičky a několik odpadkových košů. Jednotlivé plochy s lavičkami jsou 

propojeny menšími chodníky. V centrální části parku se nachází multifunkční hřiště. 
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4.2 Základní popis urbanistického návrhu – varianta B 

4.2.1 Základní údaje o návrhu 

Celková plocha řešeného území 6772 m
2
 

Zastavěná plocha   1692 m
2
 

Zpevněné plochy   2545 m
2
 

Zatravněné plochy   2535 m
2 

Počet kancelářských pracovišť 177 

 

4.2.2 Urbanistické řešení 

Řešené území je stejně jako ve variantě A rozděleno na severní a jižní část. V jižní části je 

navržen objekt pro administrativu, na severu území se rozkládá plocha s parkovou úpravou. 

V návrhu byla využita změna výškové úrovně mezi nábřežím a ulicí Bohumínskou, objekt je 

zasazen do terénu a má přístup na terén v 1.PP, kde se nachází plocha pro parkování. Napříč 

celým územím podél řeky Ostravice probíhá cyklostezka, která je lemována nižšími stromy, 

jež budou zachovány. 

 

Objekt je navržen vedle budovy bývalé spořitelny v jihovýchodním cípu území. Kvůli 

výhodnějšímu napojení na objekt byly odstraněny garáže přiléhající ke spořitelně, což 

přispělo k možnosti užšího napojení na budovu spořitelny. Pro návrh byl zachován původní 

vjezd na území, po kterém se vjíždí do 1.PP. Hlavní vstup do administrativní budovy se 

nachází na ulici Bohumínské z komunikace pro pěší, která je v místě u vstupu rozšířena, a 

jsou zde vysázeny keře. Kontejnery na komunální odpad a separaci se nachází u výjezdu 

z objektu v 1.PP a budou vyváženy z příjezdové komunikace. 

 

4.2.3 Navržené objekty 

Objekt je řešen jako železobetonový skelet, který umožňuje variabilní dispoziční řešení 

administrativní budovy. Rozteče sloupů jsou přizpůsobeny parkovacím stáním v 1.PP. 

Budova má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. 

 

 V 1.PP se nachází 52 parkovacích míst, z toho 3 stání vyhrazená pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené. V suterénu je navržena technická místnost, kam 

budou napojeny přípojky technické infrastruktury. Z důvodu požární bezpečnosti jsou zde 
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umístěny dva nouzové východy. Navrženy jsou dva vertikální komunikační prostory, které 

obsahují schodiště a výtah. 

 

 U vstupu do objektu jsou umístěny informace. V 1.NP se nachází rozsáhlý prostor pro 

návštěvníky, kde jsou rozmístěny čtyři přepážková místa, každé pro sedm pracovníků. Ve 

zbylém prostoru se nachází lavičky a čekací místa pro návštěvníky. V severní části objektu se 

nachází dvě kanceláře se třemi pracovišti a jednu kancelář pro jednoho zaměstnance, dále 

zázemí pro zaměstnance – kuchyňka s odpočinkovou místností, toalety a místnost se šatními 

skříňkami pro pracovníky za přepážkami. Vzhledem k počtu zaměstnanců je navržena 

v každém podlaží jedna bezbariérová kabina pro muže a jedna pro ženy. V jižní části je 

umístěn archiv, toalety pro návštěvníky a sklad údržbáře. V centrální části prostoru pro 

návštěvníky je navržen výstup na terasu a venkovní schodiště na nábřeží. 

 

 Ve druhém až pátém nadzemním podlaží se nachází jednotlivé kanceláře. Ze dvou 

vertikálních komunikačních prostor se dostáváme do prostorů pro návštěvníky, v jejichž 

centrálních částech se nachází atrium. Tyto prostory jsou propojeny chodbou, na které jsou 

vstupy do pěti kanceláří pro tři pracovníky a do pěti kanceláří pro dva zaměstnance. V severní 

části objektu jsou umístěny dvě kanceláře pro tři osoby a dvě kanceláře pro jednu osobu, dále 

zázemí pro zaměstnance – kuchyňka s odpočinkovou místností, toalety pro zaměstnance, 

server a čtyři malé zasedací místnosti. V jižní části objektu se nachází kancelář vedení, 

zasedací místnost, školící místnost a zázemí pro zaměstnance stejné jako v severní části. 

 

Fasádu objektu tvoří bílá omítka, hliníková okna jsou na fasádu umístěna 

v pravidelném rastru, výrazným prvkem fasády jsou prosklené plochy v prostorách pro 

návštěvníky a prosklená schodiště. Jednoduchý design objektu nenarušuje historický výraz 

objektu spořitelny, jistým způsobem napodobuje zástavbu na Havlíčkově nábřeží, ale užívá 

moderní prvky pohledového betonu na sloupech a venkovním schodišti a velké prosklené 

plochy. 

 

4.2.4 Veřejné prostranství 

Vstup do objektu se nachází na ulici Bohumínské, kde je chodník rozšířen a vytváří tak 

veřejné prostranství, které navazuje na prostor zastávky MHD. Tento prostor je od 

komunikace oddělen nízkými keři. Na jihozápadní straně objektu je umístěna terasa 
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s přístupem na nábřeží, kde jsou na zpevněné ploše rozmístěny lavičky a několik keřů a 

stromů. Z ulice Bohumínské vede na nábřeží chodník podél příjezdové komunikace. 

 

Sever řešeného území je tvořen parkem s několika vzrostlými stromy původními i 

navrženými, které jsou doplněny listnatými i jehličnatými keři. V parku jsou na zpevněných 

plochách umístěny lavičky a několik odpadkových košů. Jednotlivé plochy s lavičkami jsou 

propojeny menšími chodníky. 
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5. Průvodní zpráva – varianta A 

 

Průvodní a souhrnná technická zpráva k navržené variantě A jsou vypracovány dle přílohy 

č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, jen v rozsahu 

diplomové práce. 

 

5.1 Identifikační údaje 

5.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Objekty pro bydlení s občanskou vybaveností na Seidlerově nábřeží 

Místo stavby: Seidlerovo nábřeží, Slezská Ostrava 

Katastrální území Slezská Ostrava 

Čísla parcel 1206/3, 1206/2, 1213, 1211/3, 5595/23, 5595/19, 1198 

Předmět dokumentace: Objemová studie 

 

5.2 Údaje o území 

5.2.1 Rozsah řešeného území, dosavadní využití, zastavěnost území 

Řešené území je tvořeno sedmi parcelami, rozloha řešeného území je 6772 m
2. Území je 

zastavěno v jižní části objektem bývalé spořitelny a k ní přiléhajícím objektem garáží. 

V současné době se na území nachází plocha pro parkování, v jižní části je objekt bývalé 

spořitelny, který již není přístupný veřejnosti a chátrá. Podél řeky Ostravice vede cyklostezka, 

která je lemována stromy. Severní část pozemku je zatravněna. 

 

5.2.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Řešené území není památkovou rezervací ani zónou, podél řeky Ostravice probíhá územní 

systém ekologické stability, který však nezasahuje do řešeného území. Nábřeží řeky Ostravice 

je proti záplavám chráněno protipovodňovou hrází, ta zajišťuje ochranu před vlnou Q100, což 

nebrání výstavbě. 

 

5.2.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Návrh je v souladu s Územním plánem města Ostravy. Řešené území spadá do plochy 

smíšené – bydlení a občanské vybavení. Objekt bude využit pro funkci bydlení s občanským 

vybavením v 1.NP, což vyhovuje daným funkčním regulativům. Území nepodléhá prostorové 

regulaci. 
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5.2.4 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Požadavky na využití území byly splněny, návrh obsahuje plochy pro parkování a 

odstavování vozidel v 1.PP navrženého objektu, nakládání s odpady je řešeno umístěnými 

kontejnery na komunální i separovaný odpad, dešťové vody jsou odvedeny do řeky Ostravice. 

Rozměry veřejných prostranství splňují minimální požadované hodnoty. 

 

5.2.5 Seznam pozemků a staveb, dotčených umístěním stavby 

1198 – zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 145 

1214 – zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 157 

5595/2 – silnice  

 

5.3 Údaje o stavbě 

5.3.1 Charakter stavby, účel jejího užívání 

Jedná se o novostavbu, stavba bude užívána pro funkci bydlení s občanským vybavením 

v 1.NP. Stavba je trvalá. Stavba nebude chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

5.3.2 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace byla zhotovena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném 

znění a na něj navazujících vyhlášek – vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích na stavby, v platném znění a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. 

 

 Veřejná prostranství jsou přizpůsobena pohybu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace, jsou opatřena přirozenou či umělou vodící linií, varovnými pásy apod., nejsou 

překročeny hodnoty maximálních výškových rozdílů. Bytové domy neobsahují upravitelný 

byt, proto jsou dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., v platném znění, navrženy pouze společné 

prostory a domovní vybavení bytových domů. Vertikální komunikační prostory jsou navrženy 

včetně výtahů. Prostory občanského vybavení neobsahují pracoviště pro více než 25 osob, 

zázemí zaměstnanců tedy nepodléhá vyhlášce č. 398/2009 Sb. Jejím požadavkům jsou 

přizpůsobeny pouze prostory pro zákazníky, dodržují minimální manipulační plochu, obsahují 

hmatové a vizuální prvky, šířka hlavního vstupu je min. 1250 mm, z toho hlavní křídlo 

dvoukřídlých dveří má minimální šířku 900 mm, sociální zařízení kavárny obsahuje jednu 
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bezbariérovou kabinu pro muže a jednu pro ženy. V suterénu je pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace vyhrazeno jedno parkovací stání. 

 

5.3.3 Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha  1 667 m
2
 

Obestavěný prostor  23 364 m
3
 

Užitná plocha   5 020,7 m
2
 

 

Funkční jednotka 

Počet 

uživatelů/pracovníků 

na jednotku 

Velikost 

jednotky 

(m
2
) 

Počet 

jednotek 

Počet 

uživatelů/pracovníků 

celkem 

Kancelářská plocha 1 27,1 4 4 

Kavárna 44/4 192,9 1 4 

Kadeřnictví 2 47 1 2 

Prodejní plocha 3 103,4 1 3 

Bytová jednotka 1+kk 1 45,3 24 24 

Bytová jednotka 2+kk 2 57,1 16 32 

Bytová jednotka 3+kk 3 82,2 4 12 

Tab. 2: Kapacita a velikost funkčních jednotek stavby 

 

5.3.4 Základní bilance stavby 

Potřeba pitné vody je vyjádřena celkovou průměrnou denní potřebou vody. Pro objekt A činí 

potřeba pitné vody 2 749,37 l/d, pro objekt B 2 575,32 l/d a pro objekt C 2 723,29 l/d. 

Množství splaškové vody odpovídá množství přivedené pitné vody. Množství dešťových vod 

z celého území činí 49,19 l/s. Potřeba plynu pro všechny tři objekty je stanovena na 

6,633 m
3/h a potřeba elektrické energie činí 302,02 kVA. 

 

5.3.5 Orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu byly dle propočtu stanoveny na 142 476 000 Kč. Propočet nákladů 

s jednotlivými položkami se nachází v kapitole 7.1 tohoto textu. 
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5.4 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení. 

 

SO_01  Bytový dům A 

SO_02  Bytový dům B 

SO_03  Bytový dům C 

SO_04  Parkovací plocha v 1.PP 

SO_05  Zastřešené veřejné prostranství 

SO_06  Vodovodní přípojka budovy A 

SO_07  Kanalizační přípojka budovy A 

SO_08  Přípojka plynu budovy A 

SO_09  Přípojka elektrického vedení budovy A 

SO_10  Vodovodní přípojka budovy B 

SO_11  Kanalizační přípojka budovy B 

SO_12  Přípojka plynu budovy B 

SO_13  Přípojka elektrického vedení budovy B 

SO_14  Vodovodní přípojka budovy C 

SO_15  Kanalizační přípojka budovy C 

SO_16  Přípojka plynu budovy C 

SO_17  Přípojka elektrického vedení budovy C 
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6. Souhrnná technická zpráva – varianta A 

 

6.1 Popis území stavby 

6.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je tvořen sedmi parcelami, jeho rozloha činí 6772 m2
. Pozemek spadá dle 

Územního plánu města Ostravy do plochy smíšené – bydlení a občanská vybavenost. Řešené 

území je vymezeno řekou Ostravicí a ulicí Bohumínskou, na severu hranici území tvoří lávka 

přes Ostravici a na jihu pak most Miloše Sýkory. V současné době se na území nachází plocha 

pro parkování, v jižní části stojí objekt bývalé spořitelny s přilehlými garážemi. Severní část 

území je zatravněna. Na pozemek se vjíždí po příjezdové komunikaci z ulice Bohumínské. 

Mezi ulicí Bohumínskou a nábřežím je výrazná změna výškové úrovně, která je vyřešena 

venkovním schodištěm, směrem na sever se tyto výškové úrovně vyrovnávají. Podél 

komunikace vede chodník pro pěší o šířce 3m. Řeku Ostravici lemuje cyklostezka, která 

spojuje Seidlerovo nábřeží se Slezskoostravským hradem.  

 

6.1.2 Stávající ochranná pásma 

Mezi ochranná pásma, která zasahují na stavební pozemek, patří ochranné pásmo silnice 

II. třídy – Bohumínské, to činí 25 m na každou stranu od osy vozovky. Další ochranné pásmo 

v celkové šířce 2 m vede kolem podzemního vedení nízkého napětí do 1 kV, to se nachází na 

východní hranici pozemku, stejně jako ochranné pásmo plynovodu NTL, které má 

v zastavěném území šířku 1 m na každou stranu od líce potrubí. Západem území probíhá 

plynovod STL, jehož ochranné pásmo je rovněž 1 m na každou stranu od líce potrubí.  

 

6.1.3 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Řešené území není památkovou rezervací ani zónou, podél řeky Ostravice probíhá územní 

systém ekologické stability, který však nezasahuje do řešeného území. Nábřeží řeky Ostravice 

je proti záplavám chráněno protipovodňovou hrází, ta zajišťuje ochranu před vlnou Q100, což 

nebrání výstavbě. Limitní hodnotou pro výstavbu objektů pro bydlení a občanské vybavení je 

Q50. 

 

 Nejbližší objekty bývalé důlní činnosti, mezi něž patří důl Petr Bezruč a důl Trojice, se 

nachází cca 1 km od řešeného území. Pozemek se nachází v chráněném ložiskovém území 
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Hornoslezské pánve, je však pravděpodobné, že pozemek v bezprostřední blízkosti řeky, kde 

leží Seidlerovo nábřeží, není poddolován.  

 

6.1.4 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Je naplánováno zbourání objektu garáží, z důvodu lepšího napojení na budovu bývalé 

spořitelny. Bourací práce budou naplánovány dle příslušné projektové dokumentace. 

 

 Podél cyklostezky je vysázeno několik stromů, které budou zachovány, stejně jako 

sedm vzrostlých stromů na severu území u komunikace Bohumínské a jeden u objektu 

spořitelny. Ostatní dřeviny budou vykáceny. 

 

6.1.5 Územně technické podmínky 

Nedaleko stavebního pozemku se nachází silnice II. třídy – Těšínská, která spojuje 

Ostravu s Českým Těšínem. Důležitým dopravním prvkem je silnice II. třídy – 

Frýdecká/Bohumínská, což je tah z Frýdku-Místku do Bohumína, která tvoří hranici řešeného 

území. Příjezdová komunikace na pozemek je na Bohumínskou napojena, tento příjezd bude 

zachován. 

 

Řešené území je zásobováno podzemním vedením NN do 1 kV skupiny ČEZ, na které 

je napojena i budova bývalé spořitelny. Na jihu území vede vodovodní řád DN 250 LT. 

Jednotná kanalizace DN 1000 BET je vedena pásem zeleně komunikace Bohumínské. Podél 

komunikace probíhá plynovodní vedení NTL o dimenzi DN 150 OCEL. 

 

6.2 Celkový popis stavby 

6.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba obsahuje funkci bydlení a občanské vybavení, skládá se ze tří objektů, které mají 

společné 1.PP, kde se nachází plocha pro parkování. Celkový počet parkovacích míst je 49, 

z toho 31 bude sloužit pro bydlení a 18 pro návštěvníky občanské vybavenosti.  

 

 V 1.NP objektu A jsou umístěny 4 kancelářské plochy, každá pro jednoho až dva 

zaměstnance. Objekt B v prvním nadzemním podlaží obsahuje kavárnu s odbytovou plochou 

pro 44 zákazníků. Zázemí je navrženo pro 4 zaměstnance. V objektu C se nachází kadeřnictví 

pro dvě kadeřnice a prodejní plocha se třemi zaměstnanci. 
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 Druhé až páté nadzemní podlaží obsahuje menší byty. Na každém patře se nachází šest 

bytů s dispozičním řešením 1+kk pro jednu osobu, čtyři bytové jednotky 2+kk pro dvě osoby 

a jeden byt 3+kk pro tři osoby. Při plném obsazení všech bytových jednotek, je počet jeho 

obyvatel 68. 

 

6.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické řešení 

Řešené území je rozděleno na severní a jižní část. V jižní části jsou navrženy tři objekty pro 

bydlení a občanské vybavení v 1.NP, v severní části pak vyhrazená zeleň kolem objektů 

plynule přechází v plochu s parkovou úpravou. Cílem návrhu bylo ponechat nábřeží 

prostupné, proto byly navrženy tři jednotlivé objekty, mezi kterými se dá procházet a zároveň 

sejít po dvou venkovních schodištích na nábřeží. V návrhu byla využita změna výškové 

úrovně mezi nábřežím a ulicí Bohumínskou, objekty jsou zasazeny do terénu a mají přístup na 

terén i v 1.PP, kde se nachází plocha pro parkování. Napříč celým územím podél řeky 

Ostravice probíhá cyklostezka, která je lemována nižšími stromy, jež budou zachovány. 

 

Navržené objekty nezávisle navazují na budovu bývalé spořitelny v jihovýchodním 

cípu území. Kvůli výhodnějšímu napojení na objekt byly odstraněny garáže přiléhající ke 

spořitelně, což podpořilo výhodnější řešení veřejného prostranství. Pro návrh byl zachován 

původní vjezd na území, po kterém se vjíždí do 1.PP. Občanská vybavenost je přístupná 

ze zastřešeného veřejného prostoru v 1.NP. Toto veřejné prostranství zároveň spojuje chodník 

podél komunikace Bohumínské s nábřežím. 

 

Zásobování prostorů pro občanské vybavení bude probíhat ze zásobovacího zálivu na 

ulici Bohumínské. Ten zároveň slouží jako požární plocha. Kontejnery na odpad pro 

občanskou vybavenost se nachází vedle spořitelny a budou vyváženy taktéž ze zásobovacího 

zálivu. Kontejnery na komunální odpad a separaci pro obyvatele bytů se nachází u výjezdu 

z objektu v 1.PP a budou vyváženy z příjezdové komunikace. 

 

Důležitým prvkem návrhu je zastřešené veřejné prostranství v 1.NP, kde jsou umístěny vstupy 

do občanského vybavení a které spojuje ulici Bohumínskou s nábřežím pomocí dvou 

venkovních schodišť. V tomto prostoru je umístěno několik prvků městského mobiliáře 

v podobě laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. Prostor se na jihozápadní straně mění 

v terasu, která se otevírá k řece. 
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Na nábřeží se nachází polouzavřený prostor s dětským hřištěm, posezením a několika 

vzrostlými stromy. Na úrovni nábřeží se objekt nechá porůst popínavými rostlinami, což 

podpoří relaxační účinek řeky a vytvoří příjemnější prostředí pro odpočinek. Na jihu území se 

nachází zatravněný výběh pro psy. 

 

Sever řešeného území je tvořen plochou s parkovou úpravou s několika vzrostlými 

stromy původními i navrženými, které jsou doplněny listnatými i jehličnatými keři. V parku 

jsou na zpevněných plochách umístěny lavičky a několik odpadkových košů. Jednotlivé 

plochy s lavičkami jsou propojeny menšími chodníky. V centrální části parku se nachází 

multifunkční hřiště. 

 

Architektonické řešení 

Od prvotního návrhu jedné hmoty bylo upuštěno a vznikly tři jednotlivé hmoty, které jsou 

navzájem propojeny zastřešeným veřejným prostranstvím v 1.NP. Tímto je dodržen charakter 

slezské zástavby a území zůstává prostupné. Dalším prvkem slezské zástavby je nedoržení 

uliční čáry, což se objevuje i v návrhu, kdy objekt A a C je posunut dále od komunikace. 

Objekty nezávisle navazují na budovu spořitelny, která má značnou historickou a 

architektonickou hodnotu. To se odráží ve snaze o nenarušení tohoto dojmu např, použitím 

výrazných prvků na fasádě navržených objektů, návrhem jedné souvislé hmoty nebo 

převýšením spořitelny. 

 

 Objekty jsou směrem ke komunikaci Bohumínské navrženy jako bariérové, pavlačové 

chodby akusticky oddělují bytové jednotky od hluku ze silnice. Na chodbách jsou okenní 

otvory, jejichž výplně se v pravidelném rytmu střídají, jedná se o zasklení a výplň dřevěným 

laťováním, to zároveň slouží jako větrání tohoto prostoru. 

 

 Na fasádě objektu je bílá omítka, okna jsou na fasádu umístěna v pravidelném rastru, 

výrazným prvkem fasády jsou výkladce v 1.NP a prosklená schodiště. Jednoduchý design 

objektu nenarušuje historický výraz objektu spořitelny, jistým způsobem napodobuje zástavbu 

na Havlíčkově nábřeží, ale užívá moderní prvky pohledového betonu na sloupech a 

venkovním schodišti, dřevěné podbytí střechy veřejného prostranství či dřevěné laťování jako 

výplň otvorů na pavlačových chodbách. 
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6.2.3 Dispoziční a provozní řešení 

V 1.PP se nachází společná plocha pro parkování, je zde umístěno 49 parkovacích míst, 

z toho 31 pro obyvatele bytových jednotek a  18 slouží návštěvníkům občanského vybavení, 

proto je 1 parkovací místo vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené. V suterénu jsou navrženy také tři technické místnosti, kam budou směřovat 

přípojky technické infrastruktury. Z důvodu požární bezpečnosti se zde nachází dva nouzové 

východy. V 1.PP jsou navrženy tři schodiště s výtahem, kterými se dostanou návštěvníci 

občanského vybavení do 1.NP a obyvatelé bytů do dalších podlaží. 

 

 Do 1.NP byly umístěny prostory občanského vybavení a zázemí bydlení – tedy 

úklidová místnost, sklad údržbáře a kolárna. V objektu A se mimoto nachází 4 samostatné 

kancelářské prostory k pronájmu, každá kancelářská jednotka má vlastní zázemí s kuchyňkou. 

Ve společných prostorách se nachází úklidová místnost a WC pro muže a ženy. Do 1.NP 

objektu B byla navržena kavárna s odbytovým prostorem pro 44 návštěvníků a velkou 

terasou, která se otevírá směrem k řece. Vstup do kavárny se nachází na této terase na 

jihozápadní straně. Zázemí kavárny obsahuje skladovací prostory, které jsou přístupné ze 

zásobovacího zálivu na severovýchodní straně. Na sklad navazuje prostor pro přípravu nápojů 

a jednoduchých pokrmů a zázemí pro zaměstnance včetně WC a sprchy. WC pro zákazníky je 

navrženo včetně jedné bezbariérové kabiny pro muže a jedné pro ženy. Do objektu C byl 

navržen prostor k pronájmu, například pro kadeřnictví a prodejní plocha s vlastním skladem a 

zázemím pro zaměstnance. Sklad obchodu bude obsluhován ze zásobovacího zálivu. V 1.NP 

jsou umístěna dvě venkovní schodiště, kterými lze ze zastřešeného veřejného prostranství sejít 

na nábřeží. 

 

 Druhé až páté nadzemní podlaží je totožné a obsahuje menší bytové jednotky. Objekt 

je v těchto nadzemních podlažích navržen jako bariérový, což znamená, že chodby 

pavlačového typu akusticky oddělují byty od komunikace Bohumínské. Z uzavřeného 

komunikačního prostoru schodiště se dostaneme na dlouhou chodbu, kde je umístěno několik 

okenních otvorů, část je zasklená a část je vyplněna dřevěným laťováním. Na chodbě se 

nachází vstupy do jednotlivých bytů. V objektu A se nachází na každém podlaží 4 bytové 

jednotky – dvě o velikosti 2+kk pro dva obyvatele a dvě o velikosti 1+kk, který je určen pro 

jednu osobu. Stejné dispoziční řešení je navrženo i v objektu C. V prostředním domě se 

nachází tři bytové jednotky, a to jedna o velikosti 3+kk pro tři osoby a dvě bytové jednotky o 

velikosti 1+kk pro jednoho obyvatele. Každý byt má samostatné WC a koupelnu, které jsou 
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přístupny ze zádveří. Koupelny jsou přirozeně větrány pomocí okna na chodbu. Obývací 

pokoj s kuchyňským koutem, popř. obytná místnost u bytů 1+kk, jsou situovány na jihozápad, 

okna ložnic a dětských pokojů jsou pak umístěna na severovýchod nebo jihozápad. 

 

6.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Územní i objemová studie je řešeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. 

 

Veřejná prostranství jsou přizpůsobena pohybu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace, jsou opatřena přirozenou či umělou vodící linií, varovnými pásy apod., nejsou 

překročeny hodnoty maximálních výškových rozdílů 20 mm. Navržené komunikace pro pěší 

mají minimální šířku 1500 mm. 

 

Bytové domy neobsahují upravitelný byt, proto jsou dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

v platném znění, navrženy pouze společné prostory a domovní vybavení bytových domů. 

Vertikální komunikační prostory jsou navrženy včetně výtahů, které mají klec o minimální 

šířce 1100 mm a hloubce 1400 mm se vstupem o minimální šířce 900 mm. Schodišťové 

rameno nemá sklon větší než 28° a výška stupně nepřesahuje 160 mm. Schodiště jsou 

opatřena madlem ve výšce 900 mm . Prostory občanského vybavení neobsahují pracoviště pro 

více než 25 osob, zázemí zaměstnanců tedy nepodléhá vyhlášce č. 398/2009 Sb. Jejím 

požadavkům jsou přizpůsobeny pouze prostory pro zákazníky, dodržují minimální 

manipulační plochu 1500 x 1500 mm, obsahují hmatové a vizuální prvky. Šířka hlavního 

vstupu je min. 1250 mm, z toho hlavní křídlo dvoukřídlých dveří má minimální šířku 900 

mm, před vstupem do budovy je umístěna manipulační plocha 1500 x 1500 mm při otevírání 

dveří dovnitř. Sociální zařízení kavárny obsahuje jednu bezbariérovou kabinu pro muže a 

jednu pro ženy. V suterénu je pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vyhrazeno 

jedno parkovací stání o šířce 3500 mm. 

 

6.2.5 Základní technický popis stavby 

Objekt je založen na základových patkách. Všechny tři objekty jsou řešeny jako 

železobetonový skelet o rozměrech sloupů 500 x 500 mm, objekty mají společnou plochu pro 

parkování v 1.PP, rozteče sloupů jsou podřízeny velikosti parkovacích stání. Všechny tři 

objekty mají jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Vzhledem k tomu, že je objekt 

zasazen do terénu, obvodová stěna přiléhající zemině má tloušťku 500 mm. Ostatní obvodové 
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stěny mají tloušťku 250 mm, stejně jako mezibytové stěny. Příčky jsou navrženy o tloušťce 

100 mm. Do všech tří objektů je navrženo monolitické trojramenné schodiště o šířce ramene 

1800 mm, schodiště obklopuje výtahovou šachtu o rozměrech 1900 x 1700 mm. Schodišťový 

prostor má vždy jednu stěnu prosklenou. Prosklené budou i stěny vstupů do objektu. Střecha 

objektu je plochá s inverzní skladbou. Fasáda je provedena z tepelně izolační omítky bílé 

barvy. Kolem terasy na jihozápadní straně objektu je navrženo ocelové zábradlí. Na nábřeží 

vedou dvě venkovní monolitická schodiště s mezipodestou. Zastřešení veřejného prostranství 

v 1.NP bude provedeno jako lehká ocelová konstrukce s dřevěným podbytím, to bude 

opatřeno protipožárním nátěrem. 

 

6.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

6.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Řešené území je zásobováno podzemním vedením NN do 1 kV skupiny ČEZ, na které je 

napojena i budova bývalé spořitelny. Na jihu území vede vodovodní řád DN 250 LT. 

Jednotná kanalizace DN 1000 BET je vedena pásem zeleně komunikace Bohumínské. Podél 

komunikace probíhá plynovodní vedení NTL o dimenzi DN 150 OCEL. Žádné přeložky sítí 

technické infrastruktury nebudou nutné. 

 

6.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Dle výpočtu potřeby pitné vody byly navrženy dimenze vodovodních přípojek. Vodovodní 

přípojky všech tří objektů byly navrženy z materiálu PE o dimenzi DN 40. Vodovodní 

přípojka objektu A i B má délku 7,9 m, přípojka objektu C má 7,1 m. 

 

 Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch území bude sváděna do jednoho místa a 

vypouštěna do řeky Ostravice. Do oddílné kanalizace budou vypouštěny pouze vody 

splaškové. Jejich množství odpovídá množství přivedené pitné vody, návrh dimenze je uveden 

v příloze č. 3. Kanalizační přípojky všech tří objektů byly navrženy na DN 250, přípojka A 

má délku 9,6 m, přípojka B 9,2 m a přípojka C má 8,6 m. 

 

 Plyn je do objektu přiveden pro účel vaření, jeho potřeba činí 6,633 m3/h pro všechny 

tři objekty. Přípojka plynu DN 32 do objektu A má délku 6,2 m, přípojka DN 32 do objektu B 

má délku 6,7 m a přípojka DN 32 objektu C je dlouhá 5,8 m. Potřeba elektrické energie celé 

stavby činí 302,02 kVA. 
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6.4 Dopravní řešení 

6.4.1 Popis dopravního řešení 

Nedaleko stavebního pozemku se nachází silnice II. třídy – Těšínská, která spojuje Ostravu 

s Českým Těšínem. Důležitým dopravním prvkem je silnice II. třídy – Frýdecká/Bohumínská, 

což je tah z Frýdku-Místku do Bohumína, která tvoří hranici řešeného území. 

 

K napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude využito stávající příjezdové 

komunikace. Ta je přístupná z komunikace Bohumínské pomocí odbočovacího pruhu a 

napojena pomocí směrových oblouků R 8000 a R 11000. Každý pruh příjezdové komunikace 

má šířku 3000 mm. Připojovací pruh při výjezdu je sloučen se zastávkovým pruhem MHD, 

který má šířku 3 m. Napojení komunikace na připojovací pruh je rozšířeno, kvůli vyjíždění 

větších vozidel pro vývoz odpadu. Vnitřní směrový oblouk má poloměr R 6400 a vnější 

R 11000. U vjezdu na připojovací pruh bude umístěno dopravní značení – dej přednost v jízdě 

a přikázaný směr jízdy. Pro výjezd ze zastávkového pruhu byl použit směrový oblouk R 

10000 a R 20000. Místo pro zastavení autobusové soupravy má délku 18 m. Zásobování 

prodejní plochy a kavárny bude probíhat z navrženého zásobovacího zálivu, ze kterého se 

vyjíždí do pruhů u světelné křižovatky, tento výjezd bude opatřen dopravním značením – stůj, 

dej přednost v jízdě a přikázaný směr jízdy. Výjezd ze zásobovacího zálivu bude nutné 

konzultovat s dopravním inženýrem.  

 

6.4.2 Doprava v klidu 

Doprava v klidu je vyřešena parkovací plochou v 1.PP objektu. Je zde umístěno 49 

parkovacích míst s kolmým řazením o šířce 2500 mm, z toho 31 pro obyvatele bytových 

jednotek a 18 slouží návštěvníkům občanského vybavení, proto je 1 parkovací místo 

vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, to má šířku 3500 mm. 

 

6.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Území se rozkládá na ploše 6772 m2
, z toho zastavěná plocha činí 1667 m2. Poměr zpevněné 

a zatravněné plochy činí téměř 1:1. 

 

Podél cyklostezky je vysázeno několik stromů, které budou zachovány, stejně jako 

sedm vzrostlých stromů na severu území u komunikace Bohumínské a jeden u objektu 

spořitelny. Ostatní dřeviny budou vykáceny a nahrazeny nově navrženými listnatými i 
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jehličnatými stromy a keři. V 1.PP, ze kterého je přístup na terén nábřeží, se objekt nechá 

porůst popínavými rostlinami. Rozmístění navržených stromů a keřů je patrné z výkresu 

zeleně č. 09. V jižním cípu území je navržen zatravněný výběh pro psy, dvě venkovní 

schodiště vytváří polouzavřený prostor s dětským hřištěm. Severní část území je pak řešena 

jako zatravněná plocha s parkovou úpravou, kde je navrženo multifunkční hřiště, několik 

laviček, které jsou propojeny komunikacemi pro pěší o minimální šířce 2 m. Tato plocha 

přiléhá ke komunikaci Bohumínské, od které bude oddělena hustě vysázenými stromy a keři. 

 

6.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

V průběhu stavebních prací se může vyskytovat v okolí stavby zvýšený hluk a prach. Jinak 

nebude životní prostředí výrazně ovlivněno. Budou dodrženy všechny podmínky zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu staveb na životní prostředí, v platném znění. 
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7. Ekonomické zhodnocení návrhu – varianta A 

Ekonomické zhodnocení stavby je provedeno pomocí propočtu nákladů na stavbu. Propočet 

stavby byl zhotoven pomocí plošných a objemových výměr a jednotkových cen, které 

odpovídají současným cenám na trhu. Použité jednotkové ceny byly určeny z cenových 

ukazatelů RTS Brno, ceny komunikací a inženýrských sítí byly získány z internetové stránky 

Ústavu územního rozvoje, náklady na projektové práce byly vypočteny dle honorářového 

řádu České komory architektů. 

 

Propočet stavby je členěn do šesti částí. První část propočtu tvoří ceny jednotlivých 

stavebních objektů včetně přípojek inženýrských sítí. Druhou položkou jsou náklady na 

umístění stavby, jejichž větší část je tvořena náklady na zařízení staveniště. Provozními vlivy 

jsou myšleny např. náklady na zastavení MHD při výstavbě, nutné dopravní objížďky apod. 

Třetí část tvoří náklady na projekční činnost, část čtvrtá pak náklady na průzkumnou činnost. 

Pátá část je tvořena finanční rezervou na nepředvídatelné výdaje. Poslední část – jiné 

investice – tvoří náklady na výstavbu a úpravu povrchu komunikací, zhotovení komunikací 

pro pěší, terénní úpravy pozemku, výsadbu navržené zeleně a nákup a umístění městského 

mobiliáře. Náklady na koupi pozemku nejsou započítány, vzhledem k tomu že se jedná o 

městské pozemky a předpokládá se, že v rámci rozvoje se bude jednat o investici města 

Ostravy. Zároveň nejsou započítány náklady na odkoupení objektu garáží a jeho následnou 

demolici. Ty budou stanoveny na základě odhadu ceny objektu a projektové dokumentace pro 

demolici objektu. 

 

7.1 Propočet nákladů 

I. Stavební objekty 

Položka Jednotka 
Počet 

jednotek 

Jednotková 

cena (Kč) 

Cena celkem 

(Kč) 

SO_01 Bytový dům A m
3
 5319,3 5 540 29 469 000 Kč 

SO_02 Bytový dům B m
3
 4985,3 5 540 27 618 000 Kč 

SO_03 Bytový dům C m
3
 5319,3 5 540 29 469 000 Kč 

SO_04 Parkovací plocha v 1.PP m
3
 5678,4 5 540 31 458 000 Kč 

SO_04 Zastřešené veřejné prostranství m
3
 751,83 2 350 1 767 000 Kč 

SO_05 Vodovodní přípojka budovy A m 7,9 4 300 33 970 Kč 

SO_06 Kanalizační přípojka budovy A m 9,6 3 700 35 520 Kč 
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SO_07 Přípojka plynu budovy A m 6,2 2 940 18 230 Kč 

SO_08 Přípojka el. vedení budovy A m 3,7 440 1 630 Kč 

SO_09 Vodovodní přípojka budovy B m 7,9 4 300 33 970 Kč 

SO_10 Kanalizační přípojka budovy B m 9,2 3 700 34 040 Kč 

SO_11 Přípojka plynu budovy B m 6,7 2 940 19 700 Kč 

SO_12 Přípojka el. vedení budovy B m 4 440 1 760 Kč 

SO_13 Vodovodní přípojka budovy C m 7,1 4 300 30 530 Kč 

SO_14 Kanalizační přípojka budovy C m 8,6 3 700 31 820 Kč 

SO_15 Přípojka plynu budovy C m 5,8 2 940 17 050 Kč 

SO_16 Přípojka el. vedení budovy C m 1,4 440 620 Kč 

Celkem 120 040 000 Kč 

 

 

II. Náklady na umístění stavby 

Položka Jednotka Počet jednotek Cena celkem 

Zařízení staveniště % 1,5 1 800 000 Kč 

Provozní vlivy % 1 1 200 000 Kč 

Celkem 3 000 000 Kč 

 

 

III. Projekční a inženýrské práce 

Položka Jednotka Počet jednotek Cena celkem 

Projekční činnost % 7,2 9 570 000 Kč 

Celkem 9 570 000 Kč 

 

 

IV. Průzkumy 

Položka Jednotka Počet jednotek Cena celkem 

Průzkumná činnost % 0,1 120 000 Kč 

Celkem 120 000 Kč 
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V. Rezerva 

Položka Jednotka Počet jednotek Cena celkem 

Finanční rezerva % 5 6 000 000 Kč 

Celkem 6 000 000 Kč 

 

 

VI. Jiné investice 

Položka Jednotka 
Počet 

jednotek 

Jednotková 

cena 
Cena celkem 

Komunikace m
2
 490,5 2520 1 236 000 Kč 

Komunikace pro pěší m
2
 2020,72 795 1 600 000 Kč 

Městský mobiliář    180 000 Kč 

Výsadba zeleně    300 000 Kč 

Terénní úpravy m
2
 2594,1 165 430 000 Kč 

Celkem 3 746 000 Kč 

 

 

Celkový propočet nákladů 142 476 000 Kč 

Tab. 3 : Propočet nákladů stavby 
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8. Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo navržení prostorového a funkčního využití lokality na 

Seidlerově nábřeží ve Slezské Ostravě. V současné době se v této lokalitě nachází plocha pro 

parkování a jediným objektem je budova bývalé spořitelny. 

 

Výsledkem diplomové práce jsou dvě varianty řešení, které se liší především ve 

funkčním využití – v jedné variantě je navrženo bydlení s občanským vybavením, v druhé 

variantě administrativní budova. Urbanistické řešení obou návrhů jsou velmi podobné, v obou 

případech je zastavěna severní část území, kde navrhované objekty navazují na budovu 

spořitelny a jižní část území je upravena do podoby městského parku. Obě řešení využívají 

změny výškové úrovně mezi ulicí Bohumínskou a nábřežím tak, že je objekt zapuštěn, v 1.NP 

je přístupný z komunikace pro pěší na ulici Bohumínské a parkovací plochy v 1.PP mají 

přístup na terén nábřeží. Stejně tak je v obou variantách ponechán stávající vjezd z ulice 

Bohumínské. 

 

Varianta pro bydlení je koncipována jako tři jednotlivé objekty, které mají pět 

nadzemních podlaží a jedno podzemní. V prvním nadzemním podlaží se nachází zastřešený 

veřejný prostor, kde jsou umístěny vstupy do občanského vybavení – prodejní plochy, 

kavárny, kadeřnictví a čtyř menších kanceláří. Další čtyři podlaží obsahují menší byty pro 

jednu, dvě nebo tři osoby. Směrem ke komunikaci je objekt řešen jako bariérový – hluk ze 

silnice je tlumen pomocí pavlačových chodeb. 

 

Druhou variantou je administrativní budova, rovněž s pěti nadzemními podlažími. 

Skeletový systém nabízí variabilní řešení dispozice. V prvním podlaží se nachází rozsáhlá 

plocha pro návštěvníky, kde jsou umístěny přepážky. Přes terasu v 1.NP je přístupná plocha 

nábřeží. V dalších podlažích se nachází především uzavřené kancelářské prostory, školící a 

zasedací místnosti. 

 

Více vhodná je pro tuto lokalitu první varianta – tedy bydlení doplněné občanskou 

vybaveností. Prostor nábřeží a blízkost řeky nabízí možnost odpočinku, je vhodný pro dětské 

hry i sportovní aktivity. V případě administrativní budovy by tento potenciál zůstal nevyužitý.  
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Hlavním přínosem pro městskou část Slezská Ostrava by bylo zatraktivnění lokality 

Seidlerova nábřeží. Rozšíření bytového fondu Ostravy o menší byty v centru města by 

přilákalo mladé rodiny, čímž by se do tohoto území vrátil život. Nové plochy pro občanskou 

vybavenost by zároveň nabídly nové možnosti podnikání a zabránily nutnému docházení 

obyvatel Slezské Ostravy za zábavou a nákupy do Moravské Ostravy. Naopak by také mohly 

přilákat obyvatele Moravské Ostravy, kde se nenachází žádná budova občanského vybavení 

v tak těsné blízkosti řeky Ostravice. 
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Příloha č. 1 

Fotodokumentace řešeného území 



Fotodokumentace byla pořízena na jaře roku 2014. 

 

 

 

 

 

 

      Řešené území z lávky přes Ostravici                 Parkoviště ze Sýkorova mostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Objekt spořitelny ze Sýkorova mostu                   Objekt spořitelny od radnice 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Venkovní vyrovnávací schodiště                      Objekt garáží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cyklostezka ve výstavbě 

 



Příloha č. 2 

Výpočet potřeby pitné vody a dimenze vodovodní přípojky 



Směrodatná potřeba vody (dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) 

 

Bytový fond 

Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok  35 m
3
 

Kancelářské budovy (bez stravování) 

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda – na jednu osobu za 250 dní 14 m
3
 

Restaurace, vinárny, kavárny 

Na jednoho pracovníka za rok, zahrnuje zákazníky bez mytí skla 60 m
3
 

Kadeřnictví 

Na jednoho pracovníka za rok, zahrnuje zákazníky 50 m
3
 

Prodejny s čistým provozem 

Na jednoho pracovníka za rok 18 m
3
 

 

 

Qpb  průměrná potřeba vody (l/s) 

pi  počet spotřebních jednotek 

qsi  specifická potřeba pitné vody (l/d) 

 

 

Objekt A 

 

Výpočet potřeby pitné vody 

Kancelářské prostory 

8pi  

56250/14000qsi  l/d 

448568qsipiQpb  l/d 

 

Bydlení 

24pi  

89,95365/35000qsi  l/d 

37,230189,9524qsipiQpb  l/d 

 



Celková průměrná denní potřeba vody 

37,274937,2301448Qpob  l/d 

 

25,1kd  koeficient denní nerovnoměrnosti pro sídla s počtem obyvatel 20-100 tis. 

8,1kh  koeficient hodinové nerovnoměrnosti pro běžnou zástavbu 

 

Celková maximální denní potřeba vody 

7,343625,137,2748kdQpobQd  l/d 

 

Celková maximální hodinová potřeba vody 

75,2577,3436
24

1
8,1

24

1
QdkhQh  l/h 

 

Výpočet průtoku 

Výtoková armatura Jmenovitý průtok Qa (l/s) Počet ks 

Směšovací baterie u umyvadla 0,2 34 

Směšovací baterie sprchová 0,2 18 

Směšovací baterie u dřezu 0,2 20 

Nádržkový splachovač 0,15 18 

Automatická pračka 0,2 16 

 

98,1
2 nQaQd  l/s 

Dimenze potrubí vodovodní přípojky 

Potrubí PE-PN 10 při návrhové rychlosti 2 m/s, maximální průtok 2,6 l/s DN 40 

 

 



Objekt B 

 

Výpočet potřeby pitné vody 

Kavárna 

4pi  

38,164365/60000qsi  l/d 

52,65738,1644qsipiQpb  l/d 

 

Bydlení 

20pi  

89,95365/35000qsi  l/d 

8,191789,9520qsipiQpb  l/d 

 

Celková průměrná denní potřeba vody 

32,25758,191752,657Qpob  l/d 

 

25,1kd  koeficient denní nerovnoměrnosti pro sídla s počtem obyvatel 20-100 tis. 

8,1kh  koeficient hodinové nerovnoměrnosti pro běžnou zástavbu 

 

Celková maximální denní potřeba vody 

15,321925,132,2575kdQpobQd  l/d 

 

Celková maximální hodinová potřeba vody 

44,24115,3219
24

1
8,1

24

1
QdkhQh  l/h 

 



Výpočet průtoku 

Výtoková armatura Jmenovitý průtok Qa (l/s) Počet ks 

Směšovací baterie u umyvadla 0,2 33 

Směšovací baterie sprchová 0,2 14 

Směšovací baterie u dřezu 0,2 14 

Nádržkový splachovač 0,15 18 

Automatická pračka 0,2 12 

 

82,1
2 nQaQd  l/s 

Dimenze potrubí vodovodní přípojky 

Potrubí PE-PN 10 při návrhové rychlosti 2 m/s, maximální průtok 2,6 l/s DN 40 

 

 

Objekt C 

 

Výpočet potřeby pitné vody 

Kadeřnictví 

2pi  

99,136365/50000qsi  l/d 

97,27399,1362qsipiQpb  l/d 

 

Prodejní plocha 

3pi  

32,49365/18000qsi  l/d 

96,14732,493qsipiQpb  l/d 

 

Bydlení 

24pi  

89,95365/35000qsi  l/d 

36,230189,9524qsipiQpb  l/d 



Celková průměrná denní potřeba vody 

29,272336,230196,14797,273Qpob  l/d 

 

25,1kd  koeficient denní nerovnoměrnosti pro sídla s počtem obyvatel 20-100 tis. 

8,1kh  koeficient hodinové nerovnoměrnosti pro běžnou zástavbu 

 

Celková maximální denní potřeba vody 

11,340425,129,2723kdQpobQd  l/d 

 

Celková maximální hodinová potřeba vody 

31,25511,3404
24

1
8,1

24

1
QdkhQh  l/h 

 

Výpočet průtoku 

Výtoková armatura Jmenovitý průtok Qa (l/s) Počet ks 

Směšovací baterie u umyvadla 0,2 34 

Směšovací baterie sprchová 0,2 19 

Směšovací baterie u dřezu 0,2 18 

Nádržkový splachovač 0,15 18 

Automatická pračka 0,2 16 

 

97,1
2 nQaQd  l/s 

Dimenze potrubí vodovodní přípojky 

Potrubí PE-PN 10 při návrhové rychlosti 2 m/s, maximální průtok 2,6 l/s DN 40 

 



Příloha č. 3 

Výpočet množství splaškových vod a dimenze splaškové 

kanalizační přípojky 



Předpokládá se, že množství splaškových odpovídá odebranému množství pitné vody. 

 

2,2maxk   koeficient nerovnoměrnosti průtoku pro 1000 připojených obyvatel 

 

 

Objekt A 

 

Průměrný denní průtok splaškových vod 

37,2749QpobQp  l/d 

 

Maximální průtok splaškových vod 

03,2522,224/37,2749max24/max, kQpsQ l/h 

 

Navrhovaný maximální průtok splaškových vod 

06,50403,2522max,2 sQQn  l/s 

 

Gravitační oddílné splaškové sítě se dimenzují na dvojnásobek maximálního hodinového 

průtoku. Minimální dimenze přípojky splaškové kanalizace je DN 150. 

Dle průtoku navržen minimální rozměr DN 250 se sklonem 3%. 

 

 

Objekt B 

 

Průměrný denní průtok splaškových vod 

32,2575QpobQp  l/d 

 

Maximální průtok splaškových vod 

07,2362,224/32,2575max24/max, kQpsQ l/h 

 

Navrhovaný maximální průtok splaškových vod 

142,47207,2362max,2 sQQn  l/s 

 



Gravitační oddílné splaškové sítě se dimenzují na dvojnásobek maximálního hodinového 

průtoku. Minimální dimenze přípojky splaškové kanalizace je DN 150. 

Dle průtoku navržen minimální rozměr DN 250 se sklonem 3%. 

 

 

Objekt C 

 

Průměrný denní průtok splaškových vod 

29,2723QpobQp  l/d 

 

Maximální průtok splaškových vod 

63,2492,224/29,25723max24/max, kQpsQ l/h 

 

Navrhovaný maximální průtok splaškových vod 

27,49963,2492max,2 sQQn  l/s 

 

Gravitační oddílné splaškové sítě se dimenzují na dvojnásobek maximálního hodinového 

průtoku. Minimální dimenze přípojky splaškové kanalizace je DN 150. 

Dle průtoku navržen minimální rozměr DN 250 se sklonem 3%. 

 



Příloha č. 4 

Výpočet množství dešťových vod 



 A   odvodňovaná plocha (m
2
) 

  součinitel odtoku 

qs   intenzita směrodatného 15 minutového deště ( )/( hasl ) 

 

25,910As  m
2 
 plocha střech objektů 

8,0s   součinitel odtoku pro povrch střechy – kačírek  

16,811Avp  m
2 

plocha zastřešení veřejného prostranství 

1vp   součinitel odtoku pro povrch střechy – plech 

72,2020Ach  m
2 

plocha chodníků 

5,0ch   součinitel odtoku pro povrch chodníku 

5,490Ak  m
2 

plocha komunikací 

8,0k   součinitel odtoku pro povrch komunikace 

 

157qs  )/( hasl  

 

Redukovaná plocha 

n

i

iAiAred
1

12,2942 m
2
 = 0,294 ha 

 

Množství dešťových vod 

19,46157294,0qsAredQ  l/s 



Příloha č. 5 

Výpočet potřeby plynu 



 V   příkon spotřebiče (m
3
/h) 

1k   koeficient současnosti spotřebičů 

n   počet spotřebičů 

 

8,1V  m
3
/h  

44n   počet spotřebičů – plynový sporák s troubou 

Stavba obsahuje 44 bytových jednotek. 

 

Součinitel současnosti spotřebičů  

151,0441
5,05,0

nk   

 

Redukované množství plynu 

633,6151,0441kVVr  m
3
/h 



Příloha č. 6 

Výpočet potřeby elektrické energie 



Stavba obsahuje 44 bytových jednotek. 

 

02,3026,1739,044niPbiPb  kVA 

 

Spotřeba elektrické energie pro navrženou stavbu činí 302,02 kVA. 


