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Anotace 

Rolenc O., Revitalizace ploch poblíž Bauhausu, Moravská Ostrava, katedra městského 

inženýrství, Fakulta stavební, Vysoka škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015, 36 

stran, Bakalářská práce, vedoucí práce Ing. arch. Dagmar Kutá. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem úpravy ploch a budov bývalých městských jatek 

poblíž Bauhausu v Moravské Ostravě s ohledem na jejich funkční a prostorové využití, 

územní plán a limity řešeného území. Dále pak rekonstrukcí samotných budov bývalých jatek. 

Prostory budou navíc doplněny o novou speciální mateřskou školu a 3 bytové domy. 

 Řešené území se nachází v nejstarší části města mezi ulicemi Českobratrská, 

Porážková, Stodolní a Poděbradova a zaujímá plochu přibližně 44 310 m
2
, z čehož 21 299 m

2
 

zaujímá plocha zastavěná. 

 V současné době je prostor využíván pouze částečně, proto byly v rámci studie 

zpracovány tři varianty v souladu s nároky na využití území. V rámci práce pak byla u jedné 

z variant řešeného území vytvořena dvě dispoziční řešení nového využití jatečních budov jako 

uměleckých ateliérů. Do území byly také vhodně zakomponovány plochy zeleně. 

  

Klíčová slova: Bauhaus, jatka, řešené území, umělecké ateliéry, Moravská Ostrava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotatiton 

Rolenc O., Revitalization areas near Bauhaus, Moravian Ostrava, Department of Urban 

Engineering, Faculty of Civil Engineering, VŠB - Technical University of Ostrava, 2011, 36 

pages, Thesis leading Ing. arch. Dagmar Kutá. 

 Bachelor thesis deals with treatment of areas and buildings of the former city 

slaughterhouse near Bauhaus in Moravian Ostrava with regard to their functional and spatial 

use, land-use plan and the limits of the area. Furthermore, the reconstruction of the buildings 

themselves. Spaces will be completed with a new special kindergarten and three apartment 

buildings. 

The studied area is located in the oldest part of the city between the streets 

Českobratrská, Slaughter, stodolní and Poděbradova and covers an area of approximately 

44,310 square meters, of which 21,299 square meters occupies a built-up area. 

Currently, space is used only partially, so they were presents three variants in the study 

in accordance with the demands on land use. In this work it was at one of the variants of the 

area solution created two new layout using slaughterhouse buildings as art studios. Territory 

was also suitably completed with green spaces. 

  

Keywords: Bauhaus, slaughterhouse, solved territory, art studios, Moravian Ostrava. 
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1. Úvod 

 

1.1. Předmět bakalářské práce 

 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh nového využití plochy v blízkosti bývalého 

OD Bauhaus v městském obvodě Moravská Ostrava. Práce stručně rekapituluje teoretická 

východiska související s tématem a základní poznatky o řešeném území a definuje základní 

problémy území. Dále pak řeší návrh nového využití území a nevyužívaných objektů 

v několika variantních řešeních. 

 

1.2. Cíl bakalářské práce 

 

Cílem bakalářské práce je především urbanistické řešení nového využití plochy, 

úpravy okolních ploch a možnosti dostavby ve variantním řešení tak, aby splňovala 

požadavky na estetiku, účelnost a pracovní využití. Součástí práce je rovněž řešení napojení 

předmětné lokality na technickou a dopravní infrastrukturu, včetně dopravního řešení uvnitř 

území. V rámci řešení jsou do území také integrovány plochy zeleně. 

 

1.3. Rozvaha o bakalářské práci 

 

Pro téma revitalizace plochy poblíž Bauhausu v Moravské Ostravě jsem se rozhodl 

mimo jiné také proto, že se zde nachází památkově chráněné a architektonicky velice 

zajímavé objekty bývalých městských jatek. O tyto objekty jejich současný majitel již řadu let 

řádně nepečuje a ty pomalu chátrají. 

Volba rekonstrukce budov do podoby uměleckých ateliérů se dá mimo jiné zdůvodnit tak, že 

v dané lokalitě se nachází několik vzdělávacích zařízení s uměleckým zaměřením, která právě 

tyto prostory postrádají. Vytvořením těchto chybějících prostor by tak odpadla jejich absence 

a zároveň by se vyřešilo využití jednoho z nejproblémovějších území v Moravské Ostravě. 
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1.4. Získané podklady 

 Katastrální mapa 

 Územní plán města Ostrava 

 Původní výkresová dokumentace 

 Fotodokumentace řešeného území 

 Fotodokumentace Útvaru hlavního architekta města Ostravy-odděleni památkové peče 

 Mapové podklady z portálu www.mapy.cz 

 Mapové podklady ČÚZK 

 Vyjádření o existenci inženýrských sítí: 

o Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

o Veolia Energie ČR, a.s. 

o Ostravské komunikace, a.s. 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1. Zákon č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním 

řádu 

 

Zpracování diplomové práce probíhalo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o zemním 

plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem) v platném znění a v souladu s jeho 

prováděcími předpisy. Zákon upravuje úkoly územního plánování, nástroje územního 

plánování a soustavu orgánů územního plánování. Vyhodnocuje vlivy na udržitelný rozvoj 

území, posuzuje vliv záměrů na životní prostředí. Upravuje podmínky pro výstavbu, rozvoj 

území, přípravu veřejné infrastruktury. Dále upravuje evidenci územně plánovací činnosti a 

kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.  

Ve věcech stavebního řádu řeší povolování staveb a jejich změn, terénní úpravy a 

zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a pravomoci stavebních úřadů. Stanovuje 

podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, 

vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejného zájmu a další souvislosti 

předmětu právní úpravy. [1] 

 

2.2. Územní plánování  

 

Úkolem územního plánování je zajišťování podmínek pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, 

založený na vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí s hospodářským 

rozvojem území a soudržností příslušných obyvatel. Orgány územního plánování koordinují 

veřejné i soukromé záměry ve změnách v území, činnosti ovlivňující rozvoj území. 

Konkretizují podmínky pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. [2] 
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2.3. Územní plán 

 

Územní plán stanovuje základní zásady návrhu rozvoje území obce, způsoby ochrany jeho 

hodnot, plošného a prostorového uspořádání. Dále pak rozvíjí a zpřesňuje cíle a úkoly 

územního plánování. [2] 

Územní plán pro město Ostrava vznikl dle zadání Útvaru hlavního architekta 

magistrátu města Ostravy a jedná se o dokument schválený v roce 1994, který je vytvořený v 

měřítku 1:10 000. Jeho podoba se průběžně upravuje a lze jej nalézt i na internetu, kde má 

však pouze informativní charakter. [3] 

 

2.4 Regulativy funkčního a prostorového uspořádání 

 

Regulativy funkčního a prostorového uspořádání byly vydány Útvarem hlavního architekta 

města Ostravy a Ing. arch. Cyrilem Vltavským v roce 2010. Dle tohoto dokumentu se jedná o 

oblast určenou pro občanskou vybavenost převážně vyššího necentrálního charakteru. Pro 

takové území jsou nejvyšší povolené hladiny venkovního hluku 60/50 dB. Ve školských nebo 

zdravotnických zařízení 45/35 dB a u rozsáhlých zdravotních areálů pouze 40/30 dB. [6] 

Pozn.: Dvě různé hodnoty vyjadřují rozdíl mezi dnem/nocí).  

 

2.4.1 Funkční využití ploch 

 

Jedná se o rozpis vhodných a přípustných zařízení a činností v plochách „Komplexního 

urbanistického návrhu“. V Komplexním urbanistickém návrhu je území města rozděleno na 

jednotlivých menší plochy podle navrhovaného funkčního využití. Pro každou dílčí plochu je 

zpracováno funkční využití formou rozdělení možných funkcí a zařízení do tří kategorií podle 

vhodnosti a míry zastoupení na plochy vhodné, přípustné a výjimečně přípustné. Do území 

nelze umístit stavby a zařízení, které neodpovídají funkčnímu využití dané plochy. Taktéž 

nelze povolit změny v užívání staveb a ploch v rozporu se stanoveným funkčním vymezením 

plochy. [1], [6] 
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3. Historické poznatky o území 

 

3.1 Stručná historie Moravské Ostravy 

 

První písemná zmínka o Ostravě pochází z počátku 13. století. Šlo o osadu, založenou 

německými kolonisty na břehu řeky Ostravice a obchodní uzel mezi Opavou, Těšínem a 

Krakovem. S téměř tisícovkou obyvatel byla centrem okolních biskupských vesnic z okolí 

hukvaldského panství. První větší neduhy s sebou přinesla až třicetiletá válka. V roce 1620 se 

města zmocnili polští kozáci a v roce 1642 ho obsadili Švédové a okupovali ho až do roku 

1648. Ostravě bylo nakonec uloženo obrovské výpalné ve výši 7 000 zlatých. Aby město 

výpalné splatilo, muselo se obrovsky zadlužit a dluh splácelo téměř sto let. Počet obyvatel se 

v důsledku válečných událostí a epidemií snížil téměř na polovinu. Město bylo několikrát 

postiženo katastrofálními povodněmi a v roce 1675 jej dokonce zasáhl požár. Moravská 

Ostrava, která byla kdysi centrum celého hukvaldského panství, se stala bezvýznamným 

městečkem. 

 Až objev černého uhlí znamenal pro město počátek rozmachu. Výstavba železárny 

zcela změnily ráz kraje, ve kterém se rázem začal rozvíjet nejen hutnický průmysl a dolování 

uhlí, ale také koksárenství, strojírenský a chemický průmysl a také stavebnictví. Výstavba 

železniční trati byla dalším faktorem ovlivňujícím rozvoj této průmyslové oblasti. V důsledku 

bouřlivého průmyslového rozvoje od 30. let 19. století začala Moravská Ostrava i s řadou 

sousedních obcí opět prosperovat. Počet obyvatel v Moravské Ostravě vzrostl v letech 1829 

až 1880 z 1 700 až na téměř 14 000. V roce 1910 už měla Ostrava přes 36 000 trvalých 

obyvatel a kdysi malé, nevýznamné městečko se mění na velkoměsto. [4] 

 

Obr. č. 1 – Umístění Moravské Ostravy v rámci města 
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3.2 Počátek jatečního průmyslu v Moravské Ostravě 

 

Většina rostoucích měst začala v 19. Století budovat veřejné jatky. Město Ostrava však bylo 

stále zatíženo dluhy ze středověku. Stále se zvyšující počet obyvatel kladl větší nároky na 

služby a městská kasa zela prázdnotou. Domy v té době byly bez kanalizace, ba dokonce ani 

žumpy nebo hnojníku. Řezníci vykonávali porážky zvěře většinou v jednotlivých příbytcích, 

čímž se krev a zvířecí odpady roznášely po širokém okolí spolu s nesnesitelným zápachem. 

Skladované maso se dostávalo do styku s blátem, prachem, padajícím popílkem z 

průmyslových provozů a bylo vystavováno prudkému slunci. V té době neexistoval 

veterinární dohled a zdraví poráženého dobytka či kvalitu masa nikdo nekontroloval. Z těchto 

důvodů docházelo k častému šíření nakažlivých chorob a městský lékař proto vyzýval ke 

zrušení podomní porážky. Nově zřízená jatka by navíc přinesla i nějaké peníze do strádající 

městské pokladny. [4] 

 

 

3.3 Vývoj městských jatek od roku 1881 do roku 1992 

 

Počátky jednání o výstavbě nových městských jatek proběhly jíž roku 1871. Z počátku to 

vypadalo, že budou jatka umístěna na bývalém mrchovišti zvaném Cingl (to se nacházelo 

přibližně v místech dnešní Nové radnice). Díky záplavám v roce 1880 se však začalo 

přemýšlet o další variantě. Tou byla výstavba jatek na místě dobytčího trhu sousedícího 

s obecním hostincem na samém konci Stodolní ulice. Roku 1881 byly paralelně s tratí báňské 

dráhy vystavěny nové dřevěné chlévy a lednice. Již po několika letech se ukázalo, jak 

neprozíravé bylo rozhodnutí šetřit na výstavbě nových jatek. Narychlo postavené dřevěné 

budovy chátraly a přestávaly vyhovovat rostoucím požadavků na kapacitu i hygienu. [4] 

Vyskytla se otázka, zda má být celý areál modernizován, nebo zda by mělo dojít ke 

zbudování zcela nových městských jatek, vyhovujících stávajícím požadavkům. Byly proto 

vytvořeny dvě varianty možných řešení. První projekt předpokládal výstavbu zcela nového 

komplexu spolu s tržnicí o něco severněji, než se nacházel ten stávající. Druhý projekt 

obsahoval rozšíření stávajícího areálu. Finální rozhodnutí padlo ve prospěch rozšíření 

původního areálu. Ačkoliv před deseti lety mělo rozhodnutí budovat jatky na dobytčím trhu 
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určitou logiku, nyní to byla, díky již předvídatelnému růstu městské zástavby, volba trvalého 

a problematického provizoria, která ve výsledku žádné úspory nepřineslo. Navíc na dalších 

více než 120 let učinila jednu z centrálních čtvrtí města neobyvatelnou. [5] 

V roce 1902 proběhla výstavba nové chladírny, jež byla ústředním a ve své podstatě 

nejdůležitějším bodem celého areálu. Stala se oprávněně ústřední dominantou areálu a její 

torzo se zachovalo dodnes. O pět let později město opět uvažovalo o přestavbě jatek. Začátek 

druhé světové války však jakékoliv další práce či projekty zcela zastavil. Definitivně byl 

provoz jatek ukončen v roce 1965 a produkce masa se přesunula do moderního 

masokombinátu v Martinově. Areál bývalých jatek sloužil postupně jako provozovny, 

skladiště, garáže a kanceláře drobných podniků. Do údržby areálu nebyly investovány téměř 

žádné prostředky a technické služby, které jej měly spravovat, areál nakonec opustily. I přes 

stále se zhoršující stav byly rozpoznány kvality zdejší architektury, a tak byl areál bývalých 

městských jatek v roce 1987 zapsán na seznam nemovitých kulturních památek. [6] 

 

3.4 Vývoj městských jatek od roku 1992 po současnost 

 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz doposud nenalezl pro opuštěný areál uplatnění a 

neměl ani prostředky na jeho základní údržbu. V roce 1994 byly budovy prodány mezinárodní 

společnosti Bauhaus, spol. s. r. o. Respektive společnosti Janáčkova 22 – správa podniků a 

nemovitostí, s. r. o., jejímž stoprocentním vlastníkem byla právě společnost Bauhaus a.s. 

Podle projektu, předloženého společností Bauhaus, měly být historické budovy 

zrekonstruovány a v jejich interiéru měla vzniknout velkoprodejna potravin. V sousedství 

měla být potom postavena nová prodejna zahradní a řemeslné techniky. Ve smlouvě o 

převodu památky však nebyly ze strany nového majitele žádné záruky. Městu Ostrava tak 

nezůstaly žádné prostředky, kterými by si mohlo dodržení původního záměru od společnosti 

Bauhaus vynutit. V roce 1997 došlo k výstavbě nového obchodního domu v sousedství areálu 

bývalých jatek. Historické budovy však nebyly v rozporu s původním projektem ani využity, 

ani jakkoliv opraveny či rekonstruovány. V roce 1999 byl památkový objekt oplocen, což 

byla jediná aktivita ze strany současného majitele. Absence dostatečné údržby vyústila v roce 

2006 ke zřícení střechy u jedné z hal, která byla alespoň provizorně opravena až na nátlak 

veřejnosti. [7] 
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 V současné době je objekt prázdný, nevyužitý a postupně chátrá. Celou situaci jenom 

zhoršuje neochota vlastníka podílet se na jakémkoliv řešení. Ten navíc nechce ani zpřístupnit 

objekty pro případnou prohlídku, na jejímž základě by se daly navrhnout případná východiska 

ze současné situace. Podle názoru společnosti Bauhaus je památkově chráněn pouze objekt 

bývalé chladírenské věže. Jeho názor nezměnilo ani doložené stanovisko Národního 

památkového ústavu a posléze i vyjádření Ministerstva kultury, že památkově chráněná je 

nejenom bývalá chladírenská věž, ale i všechny ostatní objekty bývalých jatek. Vlastník však 

podal proti stanovisku ministerstva odvolání, o němž není doposud rozhodnuto. Nezbývá 

proto nic jiného než čekat, kterým směrem se osud bývalých městských jatek bude do 

budoucna ubírat.  
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4. Základní poznatky o území 

 

4.1 Popis řešeného území 

 

Areál OD Bauhaus a bývalých městských jatek se nachází v Moravské Ostravě, která je 

jedním z nejstarších obvodů Ostravy. Z historického pohledu byla oblast situována na 

okrajové části města, které se však díky prudkému rozvoji průmyslu brzy stala městským 

centrem. Území je ze západní strany ohraničeno Porážkovou ulicí a ze strany východní pak 

ulicemi Poděbradova a Pobialova. Ze severní strany je vymezeno frekventovanou ulicí 

Českobratrská a z jižní strany ulicí Stodolní. Plošně celé území zaujímá přes 44 300 m2 a 

směrem k centru se jeho reliéf nepatrně zvedá v rozmezí od 210 do 212 m. n. m. 

Z hlediska dopravní a technické infrastruktury je oblast velice dobře zajištěna. Mezi 

červencem a říjnem roku 2013 zde proběhla celková rekonstrukce kanalizačního a 

vodovodního potrubí spolu s pokládkou nové vozovky. Z rychlostní komunikace R 56 

(Místecká), spojující Frýdek-Místek s centrem Ostravy, je po ulici Českobratrská velice dobře 

přístupné. Pod ulicí Poděbradova je pak veden kolektor s inženýrskými sítěmi. 

Většina současné zástavby je rozmístěna podél ulic Poděbradova a Pobialova a je 

tvořena blokovou zástavbou s budovami do čtyř nadzemních podlaží, kdy přízemí slouží 

zpravidla občanské vybavenosti a vyšší patra jako bytové prostory. V blízkém okolí se 

nachází velké množství klubů a restauračních zařízení, převážně pak na ulici Stodolní. Zde se 

vyskytují domy o čtyřech nadzemních podlažích sloužící většinou pro občanskou vybavenost 

a jako nebytové prostory. Území je také bohaté na školská zařízení. V okruhu do 500 m se 

nacházejí hned tři objekty pro vzdělávání. Střední umělecká škola Ostrava (Poděbradova 33, 

příspěvková organizace), Základní škola Ostrava (Kounicova 2, příspěvková organizace) a 

Mateřská škola Ostrava (Poděbradova 19, příspěvková organizace). Ve vzdálenosti do 1 km 

se vyskytuje celkem 36 školských zařízení (6 MŠ, 7 ZŠ, 6 SŠ, 1 konzervatoř, 5 VŠ, 5 

jazykových škol, 2 ZUŠ a 4 ostatní vzdělávací instituce). Celá oblast spadá do městské 

památkové zóny a nachází se mimo záplavovou oblast řeky Ostravice. 

Na území se nachází 13 stavebních parcel, jejichž výpis je znázorněn v tabulce v příloze č. 1. 
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4.2 Popis řešených stavebních objektů z hlediska stavebně-technického 

 

Areál bývalých městských jatek 

 

V areálu bývalých jatek se nachází několik památkově chráněných objektů znázorněných na 

obrázku č. 1. Posledním nájemníkem těchto budov byly Technické služby Ostrava, jež o 

objekty řádně nepečovaly, a dokonce byla provedena řada nešetrných úprav objektů jako 

např. vybourání obvodových zdí až o šířce 5 m, uříznutí dvou nosných sloupů v budově 

bývalé chladírny apod. 

 

Obr. 1 - Označení stavebních objektů bývalých městských jatek 

Na konci 80. let došlo k výměně některých krovů a střešních plášťů, ovšem pouze v nezbytné 

míře, aby nedošlo k úplné devastaci objektů. V roce 1995 byla rekonstruována střešní 

konstrukce nad kotelnou, strojovnou a chladírnou. Do všech budov však i nadále zatéká, snad 

jen s výjimkou vepřové porážky, která má kompaktní betonovou střechu. Všechny objekty se 

v současné době nacházejí v žalostném a nevyhovujícím stavebně technickém stavu, který se 

po každé zimě jenom více zhoršuje a v rámci jejich zachování je nutná rozsáhlá rekonstrukce. 
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Objekt A – bývalá chladírna a solírna 

 

 Objekt je postaven z CPP s tloušťkou nosného zdiva 1000 a 700 mm se sloupy 800 x 800 mm 

ve štítových zdech zakončených zděným jehlanem. Fasáda objektu je z režného zdiva se 

spoustou zdobných prvků. Tento objekt je rozdělen na 3 části – severní část chladírny a 

kotelny, střední komunikační prostor a jižní část chladírny se solírnou. Objekt je 

jednopodlažní s výškou podlaží cca 7 m. V jižní části je podkroví s ještě původním 

kazetovým stropem. Na západní straně střední části objektu se nachází bývalá chladírenská 

věž se 4 nadzemními podlažími. Do věže vedlo z podkroví nad solírnou dřevěné 

jednoramenné schodiště. Z 3. NP pak vedlo dřevěné točité schodiště na plochou střechu věže, 

která byla kdysi opatřena dřevěnou věžičkou. Střešní konstrukce sestává z dřevěných vazníků 

a krytina je z asfaltových pásů. Konstrukce střechy nad celým objektem byla provizorně 

opravena. V severní a západní nosné zdi byly přes obě podlaží vybourány dva veliké otvory. 

V obvodových zdech v obou podlažích i věže se nachází velké množství okenních otvorů 

zpravidla šířky 1,5 m v 1. NP a 0,5 m v 2. NP. Ve fasádě věže ve 3. NP se nachází dvě 

zazděná kruhová okna o průměru 1,5 m. 

 

Objekt B – bývalá ledárna a strojovna 

 

Tento objekt je ze všech nejstarší a sestávají ze dvou domů se sedlovou, která byla v roce 

1995 zrekonstruována firmou Bauhaus a.s. Severnější objekt je přízemní (výšky cca 6m) 

s podkrovím, ve kterém se nachází 4 litinové sloupy s ozdobnou hlavicí, z nichž dva jsou ve 

dvou třetinách výšky uřezány. Obvodové zdivo je tloušťky cca 1 m. Jde o sendvičovou 

konstrukci se dvěma mezerami vyplněnými vzduchem a popílkem. Celá jižní fasáda přiléhá 

k objektu bývalé spojovací haly z roku 1925. V západní obvodové zdi se nachází 3 okenních 

otvory a v době přístavby porážky skotu, která dnes již neexistuje, zde byl probourán velký 

otvor na dopravu masa. Ve východní zdi se nachází 3 okenní otvory s výškou parapetu cca 

1m. Okna pod tropem jsou řešena symetricky vzhledem k oknům v přízemí. V severní štítové 

zdi vedou 4 komínová tělesa. Stropní konstrukce se sestává z několika valených klenem 

roznášejících zatížení do ocelových průvlaků uložených na sloupy. Dřevěný krov je shora 

opatřen lepenkovou krytinou. Menší objekt je dvoupodlažní s podkrovím s výškou podlaží cca 

3 m. Do objektu vedou celkem 3 vstupy – dva ze západní strany z ulice Porážková a jeden ze 
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strany východní. V objektu se rovněž nachází spojující první a druhé nadzemní podlaží. Na 

západní i východní fasádě se nachází několik oken s výškou parapetu cca 1 m.  Stropní a 

střešní konstrukce je totožná jako u většího objektu. Fasáda obou objektů je řešena podobně 

jako u objektu A. 

 

Objekt C – vepřová porážka 

 

Jedná se o přízemní objekt se dvěma světlými výškami. V severní částí je to 9 m a v části jižní 

6 m. Na východní zdi se zachovala okna s původním půlkruhovým nadpražím, jež byla 

původně i na ostatních obvodových zdech. Jižní fasáda je zastavěna zástavbou z roku 1925 a 

nenachází se zde žádná okna. V západní a východní zdi se nachází několik oken. Ta východní 

je omítnuta a plastické šambrány nad okenními otvory byly bohužel osekány. V severní 

fasádě se dříve nacházelo 5 dvojic oken s půlkruhovým nadpražím, jež byla v roce 1925 

nahrazena pravoúhlými průmyslovými okny s ocelovým rámem. Všechny okenní otvory  jsou 

opatřeny ocelovými okny s půlkruhovým nebo obloukovým nadpražím. V západní a východní 

zdi nástavby se nacházejí i dvě okna kruhová.  Nízká sedlová střecha sestává z betonové 

konstrukce uložené na ocelové nosníky podepřené ocelovými sloupy se zdobnými hlavicemi. 

Ve střeše se nachází 3 čtvercové okenní otvory o rozměrech 1,5 x 1,5 m. 

 

Objekt bývalého obchodního domu Bauhaus 

 

Jedná se o přízemní budovu, kterou můžeme rozdělit na dvě části. Část severní s výškou cca 7 

m a část jižní s výškou cca 4 m. U obou částí je nosná konstrukce tvořena sloupy z CPP 

s osovými rozestupy 5 m, na kterých jsou uloženy ocelové průvlaky. Stropní konstrukce 

sestává ze dvou trapézových plechů, mezi kterými se nachází tepelná izolace. Střešní krytina 

je pak tvořena asfaltovou lepenkou. Ve střešní konstrukci se nachází 3 světlíky pásové a 10 

různě rozmístěných světlíků bodových. Zastřešení jižní části je pak řešeno dvěma způsoby. 

Z východní strany je to stropní konstrukce totožná jako u největšího severního traktu, která je 

však opatřena věžovitou nástavbou, jejíž horní část je řešena jako světlík. Západní strana je 

pak zastřešena pomocí dvou řad trojúhelníkových příhradových vazníků z oceli zakrytých 



- 13 - 

 

průsvitným vlnitým plastem. Celá východní a jižní část objektu je prosklena po celé výšce 

objektu. 

 Objekt bývalého obchodního domu se do tohoto území z architektonického ani 

funkčního hlediska do tohoto území vůbec nehodí. Není proto divu, že prodejny se 

zahradními potřebami zde brzy zkrachovaly. Zůstal tu po nich však objekt, který je díky 

svému dobrému technickému stavu škoda zdemolovat. Vzhledem k využití území je však tato 

možnost pravděpodobně jediným řešením. Na nově vzniklém prostranství by pak mohly 

vzniknout objekty, které se do území centra města v sousedství architektonické památky hodí 

daleko lépe. A to jak z hlediska jejich využití, tak i z hlediska estetického. Z těchto důvodů se 

práce nezabývá dispozičním řešením obchodního domu, ale pouze návrhem jeho okolních 

ploch. 

  

4.3 Existence sítí technické infrastruktury 

 

Tato oblast na okraji městského centra je na tom z hlediska zásobení TI velice dobře. V roce 

2013 zde proběhla celková rekonstrukce kanalizačního a vodovodního potrubí s ohledem na 

možné budoucí využití území. Průzkum prokázal existenci níže uvedených sítí. 

 

Kanalizace 

Správce: OVAK 

Veškeré kanalizace jsou v dobrém fyzickém i technickém stavu. Odpadní i dešťové vody jsou 

odváděny severně jednotnou kanalizací DN 1200 na ulici Poděbradova, do které ústí 

kanalizační řady DN 600 z ulic Českobratrská a Janáčkova a DN 500 z ulice Stodolní. 

Stávající kanalizace budou využity k odvodnění rekonstruované i nově navrhované zástavby. 

 

Vodovody 

Správce: OVAK 

Veškeré vodovody jsou v dobrém fyzickém i technickém stavu a dají se použít pro 

zásobování rekonstruované i nové zástavby pitnou vodou. Pitná voda je přivedena potrubím 

DN 500 po Českobratrské ulici, od kterého se na nároží s ulicí Poděbradovou odděluje 
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vodovodní řad DN 260 vedený v kolektoru. Z něj následně ústí potrubí DN 150 na ulici 

Janáčkova a DN 200 na ulici Stodolní. Ty jsou okruhově propojena potrubím DN 100 na ulici 

Pobialova a DN 150 vedeným skrze řešené území bývalých jatek. Stávající zástavba je 

napojena přes tři vodoměrné šachty.  

 

Parovody 

Správce: Veolia Energie ČR 

Pára je do území přiváděna pomocí systému centralizované zásoby teplem. Řešeným územím 

prochází podzemní vedení páry DN 150 a kondenzátu DN 100, které vystupuje z průlezného 

kanálu vedeného pod tratí ČD (Ostrava – Kojetín) a je zakončeno pod povrchem před 

budovou bývalé jateční chladírny, kde se ještě do roku 2006 nacházela předávací stanice 

Jatka. Přívody páry v řešeném území, až po průlez pod tratí ČD jsou ve špatném technickém 

stavu a v mnoha úsecích vyřazeny z provozu. Pro využití parovodu jako přívodu tepla do 

řešených objektů, by bylo nutné zřídit nové parovodní potrubí spolu s předávací stanicí. 

 

Slaboproud 

Správce: Telefonica O2 Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech 

Republic a.s., Správa radiokomunikací Ostrava 

Řešeným územím prochází místní telefonní vzdušné vedení provizorního charakteru bez 

dalšího použití pro novou zástavbu. Středem řešeného území vede ve výšce cca 30 m nad 

terénem radioreléový spoj TKB Šalamouna – Nová radnice v podobě paprsku. Radioreléové 

spoje mají ochranné pásmo proměnlivého tvaru v závislosti délce trasy a frekvenci signálu a 

musí mít zajištěnu přímou viditelnost. 

 

Silnoproud 

Správce: SME, OK, DPMO 

Řešeným územím vedou rozvody VN 6 kV, NN 0,4 kV a veřejného osvětlení. Ulicemi 

Porážková a Janáčkova vede nadzemní trolejové vedení DPMO v počtu minimálně 8 ks. 

Rozvod vysokého napětí 6 kV jsou vedeny kabely v zemi pod ulicemi Českobratrská, 

Poděbradova, Stodolní a Porážková. Rozvody NN 0,4 kV jsou vedeny vrchním kabelovým 
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vedením odběrných míst a dále do předávací stanice a k napájení VO. Rozvody VO jsou 

vedeny částečně jak podzemním, tak i vrchním kabelovým vedením. Stávající vedení budou 

využita pro přivádění elektrické energie do rekonstruovaných a nově vzniklých objektů. 

 

Plynovod 

Plynovodní potrubí je vedeno kolektorem pod ulicí Poděbradova, ze kterého odbočuje přes 

ulici Janáčkovu a Pobialovu na ulici Stodolní. Odtud pokračuje pod tratí ČD jihozápadním 

směrem.  

 

4.4 Dopravní infrastruktura 

 

Území je z hlediska dopravní infrastruktury v dobrém stavu. V roce 2013 zde proběhla 

rekonstrukce silničních i pěších komunikací. V rámci pochopení celého problému však 

nesmíme opomenout ani dopravu statickou, která zde není řešena zrovna nejvhodnějším 

způsobem a v  práci musí být také zohledněna. [8], [9] 

 

Silnice a místní komunikace 

Území je z dopravního hlediska velice dobře přístupné z ulice Českobratrské navazující na 

rychlostní komunikaci R 56 (Místecká), která spojuje Frýdek-Místek a Ostravu. Celým 

územím je pak vedena řada obslužných komunikací se dvěma dopravními pruhy. Ulice 

Pobialova je jednosměrná a ulice Stodolní je mimo dopravní obsluhu průjezdná pouze 

v omezenou denní dobu mezi 6 a 18 hod. 

  

Městská hromadná doprava 

Celé oblast je obsluhována třemi druhy veřejné městské dopravy (autobusová, trolejbusová a 

tramvajová). Jelikož se jedné o centrum města, vzdálenosti jednotlivých zastávek MHD jsou 

adekvátní docházkové vzdálenosti a dopravní prostředky jezdí v častých intervalech. V těsné 

blízkosti řešeného území se nachází 4 zastávky MHD. Trolejbusová a autobusová zastávka 

Konzervatoř na ulici Českobratrská, trolejbusová zastávka Stodolní na ulici Porážková a 
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vlaková zastávka Ostrava-Stodolní taktéž na ulici Porážková. Tramvajová zastávky se 

nacházejí přibližně 250 m severovýchodně na ulici Nádražní. 

 

Železniční doprava 

Na jihozápadním konci řešeného území se nachází železniční zastávka Ostrava-Stodolní, která 

je součástí trasy č. 323 Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí. Ta je spojena 

podchodem s ulicí Porážkovou a Cingrovým sadem podchodem, který byl v roce 2007 

zrekonstruován. 

 

Komunikace pro pěší 

V roce 2013 proběhla rekonstrukce veškerých komunikací pro pěší v celém řešeném území. 

Jedná se o chodníky šířky 1,6 m, které splňují veškeré požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Oblast 

mezi ulicí Stodolní a Janáčkovou však není doposud nijak řešena a lidé zde přecházejí po 

nezpevněném štěrkovém, z části zatravněném povrchu. [5] 

 

Cyklostezky 

Územím je vedena cyklostezka místního významu. Je přivedena podjezdem pod železniční 

tratí z Cingrova sadu na ulici Stodolní, kde se rozděluje a dále pokračuje dvěma směry. Přes 

nezpevněnou zatravněnou plochu na ulici Janáčkova a dále přes ulici Českobratrská severním 

směrem. A jižním směrem po ulici Masná dále na ulici Kolejní. 

 

Statická doprava 

V současné době se v řešeném území nachází pouze jedno parkoviště zbudované firmou 

Bauhaus a.s. To dnes slouží jako placené parkoviště pouze pro osoby s vystaveným 

povolením a je proto zpravidla poloprázdné. Jako parkovací a odstavná stání dále slouží 

prostory naproti výše zmíněnému parkovišti přes ulici Janáčkova. Ty jsou však většinou 

vyhrazena pouze majitelům a zákazníkům prodejen na této ulici. Pro odstavení dopravních 

prostředků je využívání i plocha areálu bývalých městských jatek sousedící s ulicí 

porážkovou. Ta ovšem k tomuto účelu není primárně určena. Na druhou stranu její poloha 
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přímo nabádá ke zbudování nových parkovacích míst pro budoucí účely. Je však velice nutné 

zohlednit budoucí rozvoj parkovacích ploch v území s ohledem na stále se zvyšující počet 

automobilů v centru města. 

 

4.5 Limity území 

 

Při realizaci projektu je nutno dbát na limity zatěžující dané území. Je nutno též dodržet 

hranice zájmového území a katastrálního území. Veškeré limity spojené s územím jsou 

znázorněné na výkrese č. 004 (Technická infrastruktura a limity území). [10] 

 Na všechny objekty bývalých městských jatek z režného zdiva se vztahuje limita 

státem chráněné památky. Toto rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem kultury v roce 2013. 

Objekt bývalé chladírenské věže se tímto statusem pyšní již od roku 1987. 

 Ze západní strany do území zasahuje ochranné pásmo trati šířky 50 m, které končí 

těsně před památkově chráněnými objekty. 

 Celá řešená oblast se nachází v městské památkové zóně Moravská Ostrava a asi 70 

metrů východně na ulici Poděbradova hraničí s územím archeologických nálezů. 

Dále vede nad územím radioreléová trasa (laserový paprsek), jejíž limita se vztahuje 

k výškovému omezení budov. 

 Mezi limity řešeného území je nutno uvažovat i věcná břemena, která jsou spojená s 

pozemky č. p. 1960/1. Konkrétně se jedná o věcné břemeno chůze a jízdy a věcné břemeno 

zřizování a provozování vedení.  

 

4.5.1 Technická infrastruktura 

Elektrická síť: 

V blízkosti zájmového území se nachází stanice nadzemní a podzemní sítě elektrického 

nízkého napětí. Dle vyjádření správce sítě (příloha č. x) je nutno dodržet následující 

požadavky: 

vedení nadzemní do 1 kV bez ochranného pásma, 

vedení podzemní do 1 kV s ochranným pásmem 1m. 
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Plynovodní síť: 

Řešené území je napojeno na středotlakou síť plynovodu, jejíž ochranné pásmo je vymezeno 

v zastavěném území obce na 1 m jako půdorysná vzdálenost od vnějšího líce plynovodního 

potrubí po obou stranách. Hloubka uložení plynovodu v zemi ve volném terénu mimo 

souvislou zástavbu je min. 0,8 m. 

Vodovodní a kanalizační síť: 

Řešené území je napojeno na vodovodní řad a jednotnou kanalizační stoku. Ochranné pásmo 

těchto objektů je vymezeno jako 1 m do DN 200 a 2,5 m  nad DN 200 od vnějšího líce 

vodovodního potrubí.  

Telekomunikační síť: 

Řešeným územím prochází sdělovací optický kabel společnosti O2, jehož ochranné pásmo 

činí 1 m od vnějšího líce kabele na obě strany. 

 

4.6 SWOT analýza 

 

Jde o metodu kvalitativního zhodnocení silných a slabých stránek projektu a jeho příležitostí i 

rizik. Název vychází z anglických slov Strenghts (silné stránky), Weeknesses (slabé stránky), 

Opportunities (příležitosti) a Threats (rizika). Základem metody je rozpoznání a vyhodnocení 

jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do těchto čtyř skupin. Na základě spolupůsobení 

faktorů silných a slabých stránek s příležitostmi a riziky je možné získat nové kvalitativní 

informace hodnotící úroveň jejich vzájemného střetu. 

 

Tabulka č. 1 – SWOT analýza pro zájmové území 

SILNÉ STRÁNKY  Centrum města 

 Dopravní dostupnost 

 Rovinatý terén 

 Území bez stromů a dřevin 

 Významná architektura řešených objektů 

 Dopravní infrastruktura 
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SLABÉ STRÁNKY  Budovy jatek nejsou ve vlastnictví města 

 Budova OD Bauhaus 

 Území je zatíženo limitami 

 Monofunkčnost oblasti 

 Málo zeleně 

PŘÍLEŽITOSTI  Vznik nové občanské vybavenosti a bytových prostor 

 Nové pracovní pozice 

 Doplnění stávající občanské vybavenosti 

 Nové pracovní pozice 

 Nová OV a byty 

RIZIKA  Vznik mimořádných nákladů z důvodu špatného 

technického stavu objektů 

 Finanční nenávratnost 

 Neochota majitele 
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5. Urbanisticko-architektonický návrh řešeného území 

 

Aby bylo dosaženo co nejekonomičtějšího a nejvhodnějšího využití zkoumané lokality, byl 

proveden průzkum, jehož cílem bylo porozumět vztahům dané oblasti se zbytkem města. 

Hlavní myšlenka urbanistického návrhu spočívá v tvorbě komplexní představy o využití 

celého území. Tato lokalita byla postupem času funkčně vyčleněna z okolí. Úkolem tedy bylo 

navrácení městského života do těchto míst spolu s navázáním na původní zástavbu a 

případnou výstavbou zástavby nové. Územní plán tyto plochy vyčleňuje pro občanskou 

vybavenost, z čehož musel vycházet i následný návrh. Z těchto důvodů byly vypracovány 

celkem 3 variantní návrhy v podobě studie zabývající se revitalizací daného území.  

 

5.1 Popis varianty U1 

 

Tato varianta se zabývá rekonstrukcí objektů bývalých městských jatek na výtvarné ateliéry 

sloužící pro vzdělávací účely převážně okolním školským zařízením. Dále pak částečným 

doplněním stávající zástavby na ulici Pobialova výstavbou nové speciální MŠ. Ta by měla 

vzniknout v proluce stávající zástavby na parcelách č. 1936/1, 1936/2, 1937/1 a 1937/2. 

Jednalo by se o přízemní budovu splňující veškeré požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Vstup do objektu je zajištěn dvěma hlavními vchody z ulice Pobialova a ze zadní strany 

objektu se nachází vstup na zahradu školky o rozměrech přibližně 13 x 42 m. Nosná 

konstrukce je řešena pomocí zděného systému. Sedlová střešní konstrukce sestává 

z tradičního dřevěného krovu s hřebenem vodorovně s ulicí Pobialovou a je opatřena taškovou 

krytinou, tak aby vhodně zapadala do okolní zástavby. 

V prostoru mezi MŠ a objekty jatek je nově zřízena silniční komunikace spojující ulici 

Stodolní a Janáčkovu. Jedná se o komunikaci typu Zóna 30 s místy vyhrazenými pro 

odstavení osobních vozidel. Po obou stranách této komunikace se nachází chodník šířky 

minimálně 1,5 m. 

V momentálně nevyužívané části mezi novou komunikací a objekty jatek dojde k 

navýšení terénu přibližně o 0,5 m a tento prostor bude zcela zatravněn. Křižují se zde 

chodníky, jejichž nášlapná plocha se nachází ve výšce současného povrchu a jsou tak oproti 

navýšenému terénu zapuštěné. Jejich obrubníky z pohledového betonu mají horní hranu ve 
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výšce travnaté plochy. Po určitých vzdálenostech jsou osazeny plastovými deskami sloužícími 

jako lavička, ze které se dá pohodlně lehnout na travnatou plochu. Ta je z chodníků volně 

přístupná po pozvolném svahu, tak aby si zde mohly odpočinout např. i matky s kočárkem a 

dětmi. 

Samotné objekty bývalých jatek jsou pak zrekonstruovány do podoby výtvarných 

ateliérů, sloužících převážně pro výukové účely okolním školským zařízením. Mezi objekty B 

a C se nachází uzavřený prostor, zastřešený skleněnou konstrukcí v ocelovém rámu. Na ploše 

sousedící s ulicí Porážkovou byly navrženy nová parkovací stání parkovací stání v souladu 

s ČSN 73 6056 a ČSN 73 6110. Počet parkovacích míst byl odvozen výpočtem znázorněným 

v příloze č. 1. Z učebny pro kreslíře stoupá rampa, ze které je přístup na vyvýšenou travnatou 

plochu v blízkosti parkoviště. Zde je zajištěn přístup kreslířům, kteří mohou jako součást 

výuky kreslit např. perspektivní zobrazení budovy ateliérů nebo pohled směrem k nadjezdu na 

Českobratrské ulici. 

Co se týče objektu bývalého OD Bauhaus, zde žádné stavební úpravy neproběhnou. 

Prostor bude pouze doplněn o několik listnatých stromů v okolí parkoviště tak, aby bylo 

alespoň opticky dosaženo určitého oddělení nákupního centra a nově zbudovaných ploch, 

které budou také vhodně doplněny o několik listnatých stromů a keřů. 

 

5.2 Popis varianty U2 

 

Stavebně-technické a dispoziční řešení objektů bývalých městských jatek a jejich 

bezprostředního okolí je totožné jako u varianty A. Sestává z přestavby jatečních budov do 

podoby uměleckých ateliérů, výstavbou nových parkovacích míst a přístupových komunikací 

a vytvořením pěších komunikací zapuštěných do povrchu navýšeného oproti tomu 

stávajícímu. Dále pak výstavbou komunikace typu Zóna 30 mezi ulicemi Stodolní a 

Janáčkova a vhodně koncipovanou výsadbou listnatých stromů a keřů. 

 Největším rozdílem oproti variantě A je výstavba MŠ školy na nároží ulice Janáčkova 

a nově vzniklé prodloužené ulici Masná. Jelikož proluka mezi stávající zástavbou na ulici 

Pobialova je momentálně užívána k odstavování osobních automobilů a jako zahrada u 

současné zástavby, mohly by během výstavbového projektu nastat majetkoprávní potíže. 

Z těchto důvodů je nově zvolené pozice MŠ výhodnější. 
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 Samotná budova speciální MŠ je postavena ze zděného systému s dřevěným krovem a 

taškovou střechou jako u varianty A. Objekt by se dalo rozdělit na 3 části. První část se 

sedlovou střechou s hřebenem vodorovně s ulicí Janáčkova, ze které vede do objektu i hlavní 

vstup. Dále pak ze dvou obdélníkových přístavků s pultovou střechou přistavěných z jižní 

strany k první části tak, že celek tvojí půdorysný tvar U otevírající se směrem k jihu. Tyto dva 

přístavky mají ze všech 3 nezastavěných stran pásová okna s výhledem do zahrady MŠ o 

rozměrech přibližně 20 x 25 m. Přístup na zahradu je zajištěn také z hlavní části objektu. 

 Objekt Bauhausu zůstává bez stavebních úprav. Okolí parkoviště bude doplněnou 

pouze o několik listnatých stromů, aby bylo zajištěno optického oddělení prostor parkoviště a 

nové zástavby jako u varianty A. 

 

5.3 Popis varianty U3 

 

Co se týče objektů bývalých jatek, jejich řešení přestavby do podoby uměleckých ateliérů je 

stejné jako u předchozích dvou variant. Změny však nastávají v řešení okolních ploch objektu. 

Asi tou nejzásadnější je demolice bývalé spojovací haly, která k objektům jatek přiléhá z jižní 

strany a v současné době slouží jako skladovací prostory. Tím vznikne přibližně 7 m široká 

mezera mezi stávajícími objekty a je tak možné pěší propojení ploch zeleně s otevřeným 

prostorem zastřešeným sklo-ocelovou konstrukcí a objektů B i C. Dojde také k osamostatnění 

budov od okolní zástavby a vytvoření tak jakési architektonické dominanty tohoto území. Na 

západ od ateliérů se nachází parkoviště pro uživatele ateliérů s vyvýšeným terénem pro 

kreslíře a na straně východní pak plochy zeleně se zapuštěnými chodníky jako u předchozích 

variant. 

 Další velkou změnou oproti předešlým řešením je výstavba bytového trojdomu o 4 

nadzemních podlažích s podkrovím. Ten se nachází na nově zbudovaném prodloužení ulice 

Masná, ze které je do něj zajištěn přístup. Z jižní strany navazuje na stávající zástavbu. 

Konstrukce nosného systému trojdomu je zděná, zastřešena sedlovou střechou s dřevěným 

krovem a taškovou krytinou. V přízemí objektů se nachází občanská vybavenost a horní 

podlaží jsou obytná. Není však vyloučeno využití vyšších nadzemních podlaží i jako prostory 

občanské vybavenosti. Parkování pro uživatele těchto objektů bude zajištěno pomocí 

automatického parkovacího systému pro 8 vozidel nacházejícího se vždy na severní straně 

jednotlivých domů. Zahrada připadající k trojdomu o rozměrech přibližně 15 x 60 m se 
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nachází na východ od něj a sousedí se zahradami objektů na ulici Pobialova. Dispoziční řešení 

tohoto objektu není součástí práce. 

 Ze severní strany sousedí objekt trojdomu se zahradou speciální MŠ, jejíž stavebně-

technické řešení je totožné s variantou B. Mateřská škola má tvar U otevřeného směrem k jihu 

se zahradou o rozměrech 20 x 25 m a hlavním vstupem z ulice Janáčkova. Řešení přestavby 

OD Bauhaus a jeho okolí je také totožné s předchozími variantami A a B. Všechny prostory 

budou navíc vhodně doplněny listnatými stromy a keři. 

 

5.3 Výběr vhodné varianty 

 

Jako finální varianta je vybrána varianta řešeného území U3. Na rozdíl od varianty U1 a U2 je 

tato varianta z hlediska koncepce řešení prostoru a jeho funkčnosti nejvhodnější a 

nejucelenější. Poloha speciální MŠ je v této variantě na nejvhodnější pozici. Demolicí 

spojovací haly přiléhající z jižní strany dojde k vytvoření architektonické dominanty území 

v podobě budov ateliérů z režného zdiva. Tyto prostory pak budou nahrazeny výstavbou 

nového vícepodlažního trojdomu s občanskou vybaveností a byty na nově zbudovaném 

prodloužení ulice Masná. Trojdům spolu s MŠ tak kompletně doplní blok zástavby mezi 

ulicemi Janáčkova, Pobialova, Stodolní a Masná. V prostoru mezi trojdomem a ateliéry pak 

vzniknou nové plochy zeleně sloužící nejen uživatelům ateliérů, ale také kolemjdoucím 
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6. Dispoziční návrh řešených objektů 

 

Jak již bylo zmíněno výše, nové využití objektu OD Bauhaus by bylo díky jeho původnímu 

účelu využití velice složité a popis těchto úprav by pravděpodobně přesáhl rozsah bakalářské 

práce. Z těchto důvodů se práce zabývá pouze dispozičním řešením přestavby objektů 

bývalých městských jatek. Pro tyto účely byla vypracována dvě variantní řešení, která 

navrhují přestavbu bývalých jatečních budov do podoby uměleckých ateliérů sloužících 

převážně pro vzdělávací účely okolním školským zařízením. [11] 

 

6.1 Popis varianty A 

 

Komplex architektonicky cenných budov z režného zdiva se skládá ze tří funkčně i stavebně 

propojených objektů. První z nich (objekt A) má 3 trakty a je částečně dvoupodlažní. Nachází 

se zde malířský a keramický ateliér o světlé výšce 6,0 m s šatnami a hygienickým zázemím ke 

každému z nich. Z obou učeben pak vedou schodiště překonávající výšku 3,0 m na balkon 

nacházející se nad hygienickým zázemím. Zde má kabinet vyučující a může odtud zhlížet 

dolů na studenty při práci. V keramickém ateliéru se pak u severní obvodové zdi nachází 

místnost s elektrickou vypalovací pecí typu NABERTHERM. Parametry místností splňují 

veškeré požadavky pro umístění pece uvedené výrobcem. Navíc je nad pecí ve výšce 2,2 m od 

podlahy pro dostatečné odsávání horkého vzduchu zavěšen pod úhlem ocelový plech 

dodatečně ukotvený šrouby do vnitřní nosné zdi, od které jde jeho spád dolů. Ve zdi se pak 

nachází ocelové potrubí vyvedené min. 0,6 m nad střešní rovinu s nuceným odsáváním 

horkého vzduchu.  

Ve středním traktu objektu A se nachází hlavní komunikační prostor, do kterého se 

vchází dvěma hlavními vstupy – východním a západním. U západního vstupu je situována 

recepce se zázemím. Světlé výška komunikačního prostoru je 6,0 m a vede odtud schodiště 

překonávající výšku 3,0 m do 2. NP, ve kterém je situována denní místnost pro studenty a 

jedna učebna pro 15 žáků. Z hlavního komunikačního prostoru je přístup také do velkého 

skladu, šatny, technické místnosti pro uklízečky a zákulisí galerie (objekt C), ze kterého je 

galerie po nízkém schodišti přístupná i z druhé strany. Dále jsou z hlavního komunikačního 

prostoru přístupné toalety pro muže, ženy a jedna bezbariérová toaleta s toaletou pro 
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zaměstnance. Objekt B je s objektem A propojen dvěma dveřními otvory umístěnými nad 

sebou v prostorech schodiště u denní místnosti pro studenty. 

Objekt B je dvoupodlažní se světlou výškou všech místností 3,0 m. Za dveřmi v 1. NP 

vedoucími z objektu A se nachází snackbar, ze kterého je přístup do technické místnosti pro 

uklízečky. Ta je průchozí a z druhé strany sousedí s technickou místností, do níž vedou 

přípojky TI. Dále je zde instalována vzduchotechnika, hlavní rozvaděč s elektroměrem a 

tepelná výměníková stanice pro vytápění objektu a ohřev TUV. Ze snackbaru je dále zajištěn 

přístup do chodby se schodištěm do 2. NP objektu B, pod kterým se nachází malá skladovací 

místnost. Z chodby vedou ještě jedny dveře do kreslířského ateliéru s přístupem na venkovní 

travnatou plochu. Poslední dveře ze schodišťové chodby vedou do spojovacího prostoru 

krytého sklo-ocelovou konstrukcí o světlé výšce 6,0 m, ze kterého jsou přístupné i objekty A a 

C. V 2. NP objektu B je ze schodišťové chodby přístup do jednoho kabinetu a jedné kanceláře 

pro vedení školy. Je odtud také možné projít do objektu A přes chodbu, z níž je přístup i do 

hudebního ateliéru situovaného nad technickou místností. 

Uvnitř objektu C se nachází jeden velký vnitřní prostor s podiem vyhrazen pro funkci 

výstavní galerie a koncertních prostor. Má dvě různé světlé výšky, a sice 5,9 m v jižní části a 

8,1 m v části severní. Celý prostor je dobře osvětlen a strop se třemi střešními okny je tvořen 

železobetonovou konstrukcí podepřenou 12 litinovými sloupy s ozdobnou hlavicí. 

Veškeré rozvody elektřiny a vody jsou vedeny ve zdech objektu. Rozvody 

vzduchotechniky jsou pak vedeny v podhledech. 

 

6.2 Popis varianty B 

 

Stejně jako u varianty A se počítá s přestavbou bývalých městských jatek do podoby 

uměleckých ateliérů. V objektu A se nachází hlavní komunikační prostor se dvěma hlavními 

vstupy – východním a západním. U západního vstupu je situována recepce se zázemím. Světlá 

výška komunikačního prostoru je 6,0 m a je odsud umožněn přístup do všech ostatních 

prostor objektu A. V severovýchodním rohu budovy se v 1. a 2. NP nachází dvě učebny každá 

pro 12 studentů a kabinet pro vyučující. Učebna v horním patře je přístupná po pravotočivém 

schodišti tvaru L vysokém 3,0 m u severní obvodové zdi. Další přímé schodiště v tomto 

prostoru překonává výšku taktéž 3,0 m a vede na chodbu v 2. NP, kde se nachází denní 
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místnost pro studenty, vstup do učebny pro 12 studentů, do technické místnosti pro uklízečky 

a na toalety pro muže a ženy. Počet hygienických zařizovacích prvků byl určen výpočtem 

znázorněným v příloze č. 2. Je odtud také možno projít do chodby v 2. NP objektu B. 

V přízemí hlavního komunikačního prostoru je nadále situována šatna, snackbar, technická 

místnost pro uklízečky a zákulisí výstavní galerie (objekt C). Poslední dvě místnosti v objektu 

A jsou malířský a keramický ateliér. Ty jsou řešeny podobným způsobem jako u varianty A a 

to jako celistvý prostor světlé výšky 6,0 m se šatnami a hygienickým zázemím a malým 

skladem, nad kterými se nachází balkon s kabinetem pro vyučujícího. Stejně jako u 

keramického ateliéru v předchozí variantě je i zde situována místnost s vypalovací pecí 

s nuceným odsáváním horkého vzduchu. Poslední přímé schodiště v hlavním komunikačním 

prostoru vede do prostor věže, která je volně přístupná, ovšem bez přístupu na střechu. 

V jednotlivých podlažích věže budou umístěny sedačky a místnosti budou sloužit studentům 

jako oddechové nebo studijní prostory. 

 Objekt B sestává ze dvou podlaží o světlé výšce 3,0 m. Do objektu vedou 4 vstupy. 

První se nachází 1. NP menší části objektu a vede na schodišťovou chodbu z níž se vchází do 

kreslířského ateliéru venkovním přístupem nebo po schodišti do 2. NP, kde je situován jeden 

kabinet a jedna kancelář pro vedení ateliérů. Ze schodišťové chodby v 2. NP se dá projít 

dveřmi do chodby ve větší části objektu B. Odtud je umožněn přístup do denní místnosti pro 

učitele a zasedací místnosti a slouží jako spojovací článek mezi objekty A a B. Přístup do 

přízemí větší části objektu B je umožněn dvěma vstupy. První vede na chodbu se dveřmi do 

skladu a technické místnosti, kde se nachází druhý vstup. V technické místnosti je objekt 

napojen na přípojky TI. Výpočet dimenze jednotlivých přípojek je uvedena v příloze č. 3. 

Dále se je zde instalována vzduchotechnika, hlavní rozvaděč s elektroměrem a tepelná 

výměníková stanice pro vytápění objektu a ohřev TUV. Veškeré rozvody elektřiny a vody 

jsou vedeny ve zdech objektu. Rozvody vzduchotechniky jsou vedeny v podhledech. 

 Dispoziční řešení objektu C je stejné jako u varianty A. Jde o jeden velký vnitřní 

prostor s podiem, na které je umožněn přístup po schodišti překonávajícím výšku 0,8 m ze 

zákulisí v objektu A. Celý prostor je zastřešen železobetonovou konstrukcí se třemi střešními 

okny podepřenou 12 litinovými sloupy. 

 Střešní konstrukce objektů A a B je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky 

s dřevěným záklopem. Na této konstrukci je pak ukotvena tepelná izolace s parozábranou a 

separační geotextilií. Na ní je pak uložena krytina v podobě PVC folie ukotvené do dřevěného 

krovu pomocí plastových kotev s ocelovými vruty. 
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6.3 Porovnání variant a výběr vhodného řešení 

 

Obě varianty se zabývají přestavbou bývalých jatečních budov do podoby uměleckých 

ateliérů. Návrh variantních řešení objektů má v obou případech řadu společných prvků (např. 

poloha vstupů do objektů, rozmístění okenních otvorů atd.). Řešení jejich vnitřní dispozice je 

však rozdílné. V tabulce č. 3 jsou znázorněny největší klady a zápory obou variant. 

 

Tabulka č. 2 - Porovnání variantních řešení dispozice objektu. 

VARIANTA A VARIANTA B 

K
L

A
D

Y
 

 Dva hudební ateliéry 

 Samostatný snackbar 

s jídelními stoly 

K
L

A
D

Y
 

 Lepší využití vnitřního prostoru 

 Učebny pro běžnou výuku 

 Lepší rozmístění hygienických 

zařízení v objektu 

 Denní místnost pro učitele 

 Přístup do věže 

Z
Á

P
O

R
Y

 

 Absence zasedací místnosti 

 Bez přístupu do věže 

Z
Á

P
O

R
Y

 

 Mnoho schodišť 

 

Z výše uvedené tabulky je jasné, že klady varianty B převažují nad těmi u varianty A. 

Z těchto důvodů byla jako finální varianta rekonstrukce objektů bývalých městských jatek do 

podoby uměleckých ateliérů zvolena varianta B, pro kterou byla vypracována i následující 

průvodní a technická zpráva. 
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7. Průvodní zpráva 

 

7.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

Řešená oblast se nachází v zastavěné části obce, v těsné blízkosti jádrového území, na celkové 

ploše asi 44 300 m
2
. V okolí stavby převažuje zástavba sloužící pro občanskou vybavenost, 

ale místy je proložena bytovou zástavbou. Na dotčené pozemky je schválen Územní plán 

města Ostravy z roku 1994.  Řešená oblast pojímá 13 parcel, jejichž výpis je znázorněn 

v tabulce č. 1. Terén je rovinatý s minimálními výchylkami nadmořské výšky. Oblast je 

situována ve výšce 210 m.n.m a nenachází se v záplavovém území. Území je napojeno na 

veřejnou dopravní i technickou infrastrukturu. Předpokládá se vybudování nových přípojek. 

Zastaralé sítě technické infrastruktury budou nahrazeny novými. Jedná se především o 

kanalizační a vodovodní řady. Hladina podzemní vody se pohybuje v hloubce 1,5 m. Území 

není poddolované. Po dobu výstavby bude omezen provoz ulice Porážková. Záměr stavby je v 

souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 

 

7.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

Stavba bude užívána pro občanskou vybavenost. Objekty jsou jednopodlažní s výjimkou 

nejstarší budovy z roku 1881, ta obsahuje podlaží dvě. V první variantě se uvažuje funkce 

kulturně – uměleckého centra pro děti, mládež i dospělé. Součástí je galerie potřebná pro 

výstavy, autorská čtení, drobná představení a další možné kulturní akce. Druhý návrh nabízí 

využití v podobě základní umělecké školy s koncertním sálem a nahrávacím studiem. Obě 

varianty zamýšlí propojení areálu s ulicí Stodolní. Tuto funkci plní parčík, doplněný o hřiště 

na pétanque. Stavba bude trvalého charakteru. Památkově chráněné objekty budou 

rekonstruované a vnitřní dispozice nabízí nové využití budov. 
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7.3 Orientační údaje stavby 

 

7.3.1 Základní údaje o kapacitě stavby 

 

Stavba sestává ze tří historických objektů stavebně, technologicky i funkčně propojených. 

Zastavěná plocha: 1 875 m
2
 

Podlažní plocha: 2 038 m
2
 

Celkový obestavěný prostor budovy: 13 383 m
3
 

Zastavěná plocha komunikacemi: 974 m
2
 

Sadové úpravy: 7 519 m
2 

 

7.3.2 Výpočet sítí technické infrastruktury 

 

Veškeré výpočty sítí technické infrastruktury jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3. 

 

7.3.3 Elektrická energie 

 

Pro objekt nejsou specifikovány žádné speciální požadavky na spotřebu elektrické energie. Na 

základě jeho velikosti a charakteru provozu bude napojen na stávající trafostanici 

22kV/0,4kV. 
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8. Technická zpráva 

 

8.1  Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází v centru města Ostravy v katastrálním území Moravská Ostrava. Plochy 

pro stavbu jsou rozděleny na 5 sektorů. Plocha mezi ulicí Porážková a objekty chráněných 

budov. Rekonstrukce památkově chráněných objektů (objekty A,B a C). Dále pak plocha 

mezi ulicí masná a chráněnými budovami a plocha mezi ulicí Masná a Pobialova. Posledním 

sektorem jsou prostory mezi ulicí Českobratrská a Janáčkova, kde prozatím nejsou dořešeny 

kauzy týkající se posouzení vhodnosti objektu OD Bauhaus v sousedství jádrového území a 

s tím spojené majetkoprávní vztahy. Dojde k demolici objektů přistavěných k objektům 

bývalých městských jatek z jižní strany v roce 1925.  

 

8.2 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

návrhu 

 

Areál bývalých městských jatek je sám o sobě architektonickým skvostem. Z urbanistického 

hlediska jen stěží soudit, zda-li umístění těchto objektů do zdejších prostor bylo dostatečně 

opodstatněné. Na se ovšem nachází otázka jak to udělat, aby byla oblast znovu kvalitně 

urbanisticky začleněna do centra města. V tomto duchu je zpracován i návrh, jež se soustředí 

na vytvoření architektonické dominanty území v podobě budov ateliérů a vhodné doplnění 

okolí o plochy zeleně. Dále pak řeší dostavbu proluk mezi ulicemi Janáčkova, Pobialova, 

Stodolní a Poděbradova. V celém území jsou vhodně navrženy chodníky pro pěší komunikaci. 

Před objekty ateliérů je navrženo 30 parkovacích míst a obslužná komunikace sloužící 

uživatelům ateliérů. Jedním z nejzásadnějších rozhodnutí je demolice objektu bývalé 

spojovací haly nacházející se na jižní straně od budov ateliérů. Tím se vytvoří užitečné 

propojení ulic Masná a porážková a z budovy ateliérů se osamostatní od okolní zástavby a 

jejich zdobené fasáda z režného zdiva půjde vidět z dálky ze všech stran. Výstavbou nové 

speciální MŠ na ulici Pobialova se také částečně odstraní jeden z dlouhodobých problémů 

městského centra, kde se sice nachází dostatečný počet mateřských škol, chybí však mateřské 

školy se speciálním zaměřením. V nově postaveném čtyřposchoďovém trojdomu na ulici 
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Masná pak vznikne nová občanská vybavenost a byty, které přitáhnou nové obyvatele do 

centra města. 

 

8.3 Zásady technického řešení návrhu 

 

V první fázi popisu technického řešení je charakterizována varianta kulturně-uměleckého 

centra. V druhé pak řešení základní umělecké školy. Poté bude popsána úprava okolí stavby. 

 

8.4 Úprava okolí stavby: 

 

Území mezi ulicí Masná a objekty uměleckých ateliérů bude přeměněno na travnatou plochu 

pro volnočasové účely se zapuštěnými chodníky s možností pohybu po travnatém povrchu. 

Na ploše jsou navrženy stavební úpravy spočívající v navršení stávajícího povrchu do výšky 

0,5 m a vyhloubení rýh, které budou po zřízení betonového dna a osazení betonových 

obrubníků plnit funkci chodníků. Zbývající plocha bude následně zatravněna a vhodně 

osazena několika keři. V řešeném území pak dojde k vysázení ještě několika dalších stromů a 

keřů a umístění městského mobiliáře. Součástí řešení je i návrh místních obslužných a pěších 

komunikací. 

 

8.5 Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

 

V místě stavby se nachází ochranná pásma TI, která však rekonstrukci objektů neomezují. 

V první fázi stavby je nutné odstranění bývalé spojovací haly přiléhající k řešeným objektům 

z jižní strany. Příjezdová komunikace bude zajištěna po přilehlých komunikacích místního 

významu. Zásobování staveniště TI bude zajištěno položením nových inženýrských sítí a 

zbudováním vodovodní a kanalizační přípojky. Pro dotčenou stavbu prozatím nebyl proveden 

hydrogeologický průzkum. Před zahájením výkopových prací je nutné provést protokolární 

předání veškerých podzemních sítí TI nacházejících se v místě stavby a provést vytýčení 

stavby. 
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8.6 Základní údaje o provozu 

 

Varianta návrhu bude sloužit pro vzdělávací účely různým školním institucím. Uvažuje se i 

s kulturním využitím objektů. Celý areál pak bude sloužit jako místo pro setkávání nebo 

oddech. Provozem objektů nevznikají žádné škodlivé látky nebezpečné životnímu prostředí 

ani nedochází ke zvýšené produkci hluku. 

 

8.7 Zásady zajištění požární ochrany 

 

V rámci celého objektu bude vyřešen evakuační plán budov a evakuační cesty budou 

vyznačeny na stěnách objektu. Soubor objektů ateliérů je opatřen 8 vstupy hlavními a 4 

dalšími vstupy sloužícími též jako únikové východy. Veškerá schodiště v objektu jsou 

součástí chráněné únikové cesty, přičemž vzdálenost každého místa v objektu od schodiště 

není větší než 25 m. Ve všech podlažích jsou zavěšeny hasící přístroje a signalizační zařízení 

na ohlašování požáru. Návrh budovy splňuje veškeré požadavky dle normy ČSN 73 0802 – 

Požární bezpečnost staveb. Podrobný popis protipožárních řešení objektů zpracuje v technické 

zprávě požárně bezpečnostního řešení stavby autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost.  

 

8.8 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

 

Celý objekt je navržen tak, aby odpovídal požadavkům na bezpečný provoz a po celou dobu 

jeho životnosti musí být respektovány veškeré bezpečnostní a protipožární vyhlášky a normy. 

Je nutné zamezit veškerým zraněním způsobeným pádem, popálením, zásahem elektrického 

proudu nebo způsobeným vozidlem v okolí stavby. 
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8.9 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

 

Vstupy do objektů jsou řešeny bezbariérově. Bezbariérově řešeno je pouze 1. NP, kde jsou 

všechny komunikační prostory řešeny tak, aby došlo k pohodlnému vyhnutí dvou 

protijedoucích invalidních vozíků. Ve všech prostorech jsou zachovány manipulační plochy 

1,5 x 1,5 m. 1. NP je též opatřeno bezbariérovým WC se dveřmi otevírajícími se ven. 

Parkovací stání pro invalidy jsou řešena v dostatečném počtu a odpovídají normovým 

požadavkům. Návrh veškerých bezbariérových prostor odpovídá vyhlášce č. 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [7], [13] 

 

8.10 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

Stavba je řešena tak, aby stabilizovala, případně zlepšila situaci životního prostředí okolí. 

Vytápění objektu a ohřev TUV je zajištěn pomocí tepelné výměníkové stanice napojené na 

místní parovod. Předpokládá se mírné zhoršení životního prostředí v období výstavby. 

 

8.11 Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Hlučnost projíždějících vlaků a automobilů v oblasti, spadá do kategorie přesahující 60 dB. Je 

však eliminována stávající betonovou protihlukovou stěnou na hranicích dráhy.  

 

8.12 Civilní ochrana 

 

Stavba není využitelná pro potřeby civilní ochrany. 
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9. Závěr 

 

Stavební úpravy objektů bývalých městských jatek a jejich okolí patří bezpochyby mezi 

výjimečné akce. Stávající stav objektů je však v současné době v žalostném stavu a je pouze 

otázkou rychlého jednání, zda se je podaří zachránit. Cílem bakalářské práce bylo vytvoření 

variantních řešení návrhu daných ploch. Byly tedy vytvořeny 3 návrhy řešení úprav daného 

území a další dva návrhy řešení vnitřní dispozice objektů bývalých městských jatek. Práce 

obsahuje i výpočet dimenzí přípojek TI a spotřeby energií.   

 Všechny návrhy jsou zaměřeny na kulturní a vzdělávací využití pro osoby všech 

věkových kategorií bez rozdílu pohlaví nebo s omezenou možností pohybu. Při návrhu jsem 

postupoval v souladu se všemi platnými legislativními a normativními předpisy a jsou 

splněny veškeré požadavky na dané území. V návrzích jsou též zakomponované vyjádření od 

správců sítí. 

 Z mého pohledu bylo dosaženo navrácení městského života přinejmenším do lokality 

bývalých městských jatek, jelikož okolní plochy OD Bauhaus byly řešeny pouze částečně. 

Došlo ke zvýraznění architektonického rázu objektů jatek a k zaplnění proluk v okolní 

zástavbě. Díky výstavbě objektů s občanskou vybaveností a speciální MŠ je díky příspěvkům 

z evropských fondů zajištěna i částečná finanční návratnost. 

 Realizací stavby by mohlo dojít k navrácení městského ruchu do těchto míst. Tato 

práce může sloužit investorovi jako případná dokumentace k územnímu řízení a jako podklad 

pro vydání územního rozhodnutí. 
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Č. 1: 

Výpis parcel z katastru nemovitostí nacházejících se v zájmovém území 
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Tabulka č. 3 – Výpis parcel z katastru nemovitostí nacházejících se v zájmovém území 

Č. P. VÝMĚRA (m
2
) POPIS 

1893/3 6497,38 Zastavěná plocha, vlastníkem je společnost Bauhaus a.s. 

1896/1 2114,89 Zastavěná plocha, vlastníkem je společnost Bauhaus a.s. 

1931 1095 Ostatní plocha, vlastníkem je město Ostrava 

1949/3 368 Ostatní plocha, vlastníkem je společnost Bauhaus a.s. 

1950 301 Zastavěná plocha a nádvoří, vlastníkem je společnost 

Bauhaus a.s. 

 Zástavní právo smluvní 

1951 2280 Zastavěná plocha a nádvoří, vlastníkem je společnost 

Bauhaus a.s. 

 Nemovitá kulturní památka. Zástavní právo smluvní 

1952 411 Ostatní plocha, vlastníkem je společnost Bauhaus a.s. 

 Zástavní právo smluvní. 

1960/1 8046 Ostatní plocha, vlastníkem je město Ostrava 

 Věcné břemeno chůze a jízdy a věcné břemeno 

zřizování a provozování vedení. 

1960/7 393 Ostatní plocha, vlastníkem je město Ostrava 

1960/8 4335 Zastavěná plocha, vlastníkem je společnost Bauhaus a.s. 

1960/9 5118 Zastavěná plocha a nádvoří, vlastníkem je společnost 

Bauhaus a.s. 

 Zástavní právo smluvní 

1960/14 286 Ostatní plocha, vlastníkem je město Ostrava 

1960/15 67 Ostatní plocha, vlastníkem je město Ostrava 
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Č. 2: 

Zjednodušený výpočet parkovacích stání 
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Zjednodušený výpočet parkovacích stání 

 

Návrh a výpočet parkovacích míst byl proveden dle ČSN 73 6110 – Projektování místních 

komunikací a ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy. Zjednodušený výpočet 

parkovacích stání je uveden v tabulce č. 4. Tabulka č. 5 pak znázorňuje výtažek z tabulky 

z normy ČSN 73 6056, která je byla jedním z podkladů pro výpočet počtu parkovacích stání. 

[7], [8] 

 

Tabulka č. 4 – Zjednodušený výpočet počtu parkovacích stání 

POČET STUDENTŮ 80 POČET VYUČUJÍCÍCH 20 

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ 8-14 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ 15 

CELKEM 29 

 

 

 

Tabulka č. 5 – Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání 

 

DRUH 

OBJEKTU 

 

ÚČELOVÁ 

JEDNOTKA 

POČET 

ÚČELOVÝCH 

JEDNOTEK 

NA 1 STÁNÍ 

Z POČTU STÁNÍ 

KRÁTKO-

DOBÝCH 

% 

DLOUHO-

DOBÝCH 

% 

ŠKOLSTVÍ 

JESLE DÍTĚ 5 90 
2)

 10 

MATEŘSKÁ 

ŠKOLA, 

ZÁKLADNÍ 

ŠKOLA 

ŽÁK 5 80 
2)

 20 

STŘEDNÍ 

ŠKOLA, 

UČILIŠTĚ 

STUDENT, 

UČEŇ 

10 20 80 

VYSOKÁ 

ŠKOLA 

STUDENT 6 20 80 
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ŠKOLÍCÍ 

ZAŘÍZENÍ PRO 

DOSPĚLÉ, 

PŘEDNÁŠKOVÁ 

SÍŇ 

POSLUCHAČ 3 20 80 

1) parkování krátkodobé - do 2 h trvání, parkování dlouhodobé - nad 2 h trvání; 

2) kapacita odstavných a parkovacích stání stanovená podle tabulky č. 5 se zvětší podle místních 
podmínek o stání pro motocykly a o místa pro jízdní kola 
 

 

Pro budovy uměleckých ateliérů je potřeba 30 parkovacích míst. Z nichž 2 parkovací místa 

(5% z celkového počtu) jsou vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

dle vyhlášky 398/2006 Sb. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro zásobování objektu. [13] 

Rozložení stání bude následující: 

 20% krátkodobých, tj. 6 stání 

 80% dlouhodobých, tj. 24 stání. 
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Č. 3: 

Výpočet potřeby tepla 
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Výpočet potřeby tepla 

 

Lokalita: Ostrava  

Dům cihlový, poloha budovy chráněná 

Obestavěný prostor: V = 13 383 m
3
 

Tepelná charakteristika budovy: qo= 0,51 [W . m
-3

. K
-1

] 

tch = výpočtová teplota venkovního vzduchu pro projektování větracích zaříz.,obvykle -5°C 

nv = počet dní v otopném období s teplotou venkovního vzduchu nižší, než je teplota tch, 

uvažujeme 60 dní 

cvo = měrné teplo vody = 4,187 [ kJ .kg 
-1

 .K 
-1

] 

nadmořská výška: 217 m. n. m. 

tz = -15 °C 

tzp = 3,6°C 

n = 219 dní 

tV = 18 °C 

tSZV = 10 °C 

qv = 0,42 W. m 
-3

 .K 
-1

 

a = spotřeba TUV na den se uvažuje 1440 l/den (80 osob… 18 l/os./den) 

b = spotřeba TUV pro OV se uvažuje 280 l/den (20 osob… 14 l/os./den) 

tTUV = 60 °C 

Kd = 1,2 

Kh = 1,7 

 

1) Potřeba tepla pro vytápění: 

A) Hodinová 

Goh = V*qo *(tv – tz) = 13 383* 0,51*(18-(-15)) = 225 235 W = 225,24 kW 
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B) Roční 

Gor = V*qo *(tv – tzp) *24*n*10
-6

 =13 383*0,51*(18-(-3,6))*24*219*10
-6

 = 774,876 MW 

 

2) Potřeba tepla pro větrání: 

A) Hodinová 

Gvh = V*qv *(tv – tch) = 13 383*0,42*(18-(-5)) = 129,280 W/h = 129,28 kW/h 

B) Roční 

Gvr = V*qv *(tv – tch) *24*nv*10
-6

 = 13 383*0,42*(18-(-5))*24*60*10
-6

 = 186,162 MW 

 

3) Potřeba tepla na přípravu tuv 

A) Hodinová 

průměrná: 

GTUVo= Kd*cvo *b*(a+b)*(tTUV – tSZV)/86 400 = 

= 1,2*4,187*(1440+280)*(60-10)/86 400 = 54,382 W/s = 195,77 kW/h 

maximální: 

GTUVmax= Kh*GTUVo = 1,7*195,77 = 332, 81 kW/h 

B) Roční 

GTUVr = GTUVo *24*365*10
-6

/kd = 195,775*24*365*10
-6

/1,2 = 142,915 kW 

 

Celková potřeba tepla: 

a) hodinová 

Gch = 1,1 * Goh + Gvh + GTUVo = 1,1*225,24+129,28+195,77 = 605,319 kW/h 

b) roční 

Gcr = 1,1 * Gor + Gvr + GTUVr = 1,1*774,88+186,16+142,92 = 1 214,36 MW 
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Č. 4: 

Výpočet spotřeby vody a návrh DN vodovodní přípojky 
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Výpočet spotřeby vody 

Výpočet dimenze vodovodní přípojky byl proveden dle ČSN EN 806-3, která uvádí 

zjednodušenou výpočtovou metodu pro dimenzování běžných instalací vnitřního vodovodu. 

Podle této normy není možné dimenzovat potrubí požárního vodovodu a cirkulační potrubí 

teplé vody. 

 Aby bylo možné dimenzovat potrubí vnitřního vodovodu dle ČSN EN 806-3, musí být 

splněny tři podmínky: 

a) Instalace v budově musí být běžná 

b) Hydrodynamický přetlak vody na vstupu do potrubí do budovy musí být takový, aby 

tlaková ztráta třením a místními odpory v potrubí vnitřního vodovodu mohla 

dosáhnout až 150 kPa (před tlakovým splachovačem záchodové mísy min. 120 kPa a 

před speciálními výtokovými armaturami i více podle údajů výrobce). 

c) Aby mohla být splněna podmínka b) nesmí být potrubí vnitřního vodovodu extrémně 

dlouhé. 

Tabulka č. 6 – Hodnoty výtokových jednotek LU a jmenovitých výtoků QA studené nebo 

teplé vody pro výtokové armatury
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Tabulka č. 7 – Vzorce pro výpočet průtoku a návrhu DN vodovodní přípojky 

 
q…jmenovitý průtok vody (l/s) 

n…počet armatur (ks) 

S…průřez potrubí (mm
2
) 

v…rychlost proudění vody 

d…průměr potrubí 

 

Objekt bude napojen pomocí vodovodní přípojky DN 70. Napojení bude provedeno 

navrtávacím pásem s uzavíracím ventilem. [12], [13], [14] 
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Č. 5: 

Výpočet množství odpadních vod a návrh DN kanalizační přípojky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 53 - 

 

Výpočet množství odpadních vod 

 

1. Výpočet množství splaškových vod a návrh DN: 

Qmax = 2*Qd (l/s) 

kde Qd = 6,04 /s 

Qmax = 2*6,04 = 12,08 l/s 

 

2. Výpočet množství dešťových vod ze střechy objektu 

Qmax = Ψ*qs*Ss (l/s) 

Ss = 1875 m2 = 0,1875 ha  

Ψ = 0,8 (-)  

qs = 130 l/s*ha 

Qmax = 0,8*130*0,1875 =  19,5 l/s 

 

3. Výpočet množství dešťových vod z parkoviště a přilehlé komunikace 

Qmax = Ψ*qs*Ss (l/s) 

Ss = 974 m2 = 0,0974 ha  

Ψ = 0,5 (-) – dlažby s pískovymi spárami 

qs = 130 l/(s.ha) 

Qmax = 0,5*130*0,0974 = 6,3 l/s 

 

Legenda: Ss…plocha povodí úseku (ha) 

  Ψ...součinitel odtoku plochy závisející na typu povrchu 

  qs...intenzita směrodatného deště 

Je navržena přípojka jednotné kanalizace o dimenzi DN 350 ve spádu 1,5 %. Napojení bude 

provedeno pomocí kanalizační šachtice. 
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Č. 6: 

Stanovisko k existenci inženýrských sítí  

 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
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Č. 7: 

Stanovisko k existenci inženýrských sítí  

 Ostravské komunikace a. s. 
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Č. 8: 

Stanovisko k existenci inženýrských sítí  

 Veolia Energie ČR a. s. 
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Č. 9: 

Fotodokumentace 
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