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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zástavby proluky polyfunkčním domem s 

vyřešením parkovacích a odstavných míst a s vyřešením odpadového hospodářství pro 

navržený provoz. Objekt se nachází v památkové zóně v Ostravě na nároží ulic Zámecká x 

Dlouhá v katastrálním území Moravská Ostrava. Za tímto účelem byl proveden rozbor 

problematiky současného stavu lokality a zjištěny potřeby pro rozvoj území. Bakalářská 

práce je vypracována v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí se zaměřením na 

dispoziční schéma. Teoretická východiska jsou popsána v oblasti bydlení, občanské 

vybavenosti, hromadných garáží a polyfunkčních domů. Důraz byl kladen na respektování 

prvků funkčního a prostorového uspořádání. Rozsah 36 stran. 

 
 
 
 
 

Annotation 

This bachelor's thesis deals with design of development sendlot by multifunctional house 

with solving the parking and stabling locations and solving waste management for the 

proposed operation for the proposed operating. The building is located in a conservation 

area in Ostrava City at the corner of Zámecká street x Dlouhá street in cadastral area of 

Moravská Ostrava. For this purpose was made an analisis of problematics of  current area 

status and identified the needs for land development. Bachelor's thesis is elaboráte  in the 

range for teritorial plannig, focusing on the disposition chart. The theoretical background is 

described in terms of housing, civil amenities, collective garages and multipurpose 

buildings. Emphasis was placed on respect for the elements of functional and spatial 

organization. The quantity is 36 pages. 



Seznam zkratek 
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1. Úvod 
 

Městská sídla jsou vytvářeny přírodními podmínkami a sociálními požadavky. Dle 

urbanismu má sídlo sociální, prostorovou a funkční strukturu. Hlavní funkcí sídel zůstává 

bydlení, ale zahrnuje i další funkce jako výrobu, rekreaci, dopravu. V historii byl 

základním městotvorným prvkem polyfunkční dům. V polyfunkčním domě se propojují 

různé provozní funkce. Nejčastěji je to občanská vybavenost propojená s funkcí bydlení. 

V dvacátém století se začala polyfunkčnost vytrácet a stavěly se stavby pouze 

monofunkční. Tímto důsledkem došlo k ubývání obyvatelstva v centrech měst. Po 

pracovní době vymírají tyto centra. Bydlení je odsunuto na periferii města. Nyní, se ale 

polyfunkční domy vracejí do center a to z důvodu oživení. Pro oživení je potřeba opět 

přitáhnout bydlení a občanskou vybavenost. Ta je důležitá pro kvalitní bydlení. 

Polyfunkční domy jsou významným obohacením pro své okolí a to jak důvodu oživení 

centra tak z důvodu architektonického. Výhody spojené s těmito objekty se podepsaly na 

velkém rozmachu výstavby. Dalším problémem, který se v centrech měst objevil, je 

statická doprava. Vyřešení statické dopravy bývá hodně složitý a často neřešitelný 

problém. Určitým řešením může být návrh podzemního parkování, které nezabírá uliční 

prostor a uchovává auta před případnými nehodami. Pokud má polyfunkční dům 

dostatečně velkou zastavěnou plochu, může se podzemní parkoviště vyřešit přímo pod 

objektem. Parkování lze vyřešit i parkovacím domem. Tyto parkovací domy mívají několik 

pater a velkou kapacitu parkovacích stání. Určitým problémem pro polyfunkční domy, 

které jsou vybudovány v proluce, je vyřešení odpadového hospodářství. 

 

1.1 Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je návrh zástavby proluky polyfunkčním domem s vyřešením 

parkovací a odstavných míst a s vyřešením odpadového hospodářství. Objekt se nachází 

v památkové zóně v Ostravě na nároží ulic Zámecká x Dlouhá. Za tímto účelem byl 

proveden rozbor problematiky současného stavu lokality a zjištěny potřeby pro rozvoj 

území. Bakalářská práce je vypracována v rozsahu objemové studie se zaměřením na 

dispoziční schéma. Návrh řešení zástavby proluky je ve dvou variantách. Zpráva je 

vyhotovena v rozsahu přílohy č. 4, vyhl. č. 503/2006 Sb., - dokumentace pro územní 

řízení. 
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1.2 Cíl bakalářské práce 

 

• Návrh polyfunkčního domu 

• Návrh parkovacích a odstavných ploch k navrženému provozu 

• Návrh řešení odpadového hospodářství 

• Vyřešení napojení stavby na okolní území 

• Zpracování propočtu nákladů navrhovaného řešení 

 
1.3 Podklady pro bakalářskou práci 

 

• Územní plán města Ostravy 

• Regulační plán a regulační podmínky dané lokality 

• Katastrální mapa 

• Výškopis, polohopis 

• Plán inženýrských sítí 

• Ortofotomapa území 

• Fotodokumentace řešeného území 
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2. Teoretická východiska 

 
2.1 Polyfunkční dům 

 
2.1.1 Charakteristika polyfunkčního domu 

Polyfunkční dům je stavba zahrnující více funkcí svým provozem vzájemně slučitelných. 

Může zahrnovat byty včetně domovního vybavení k bytům, jejichž souhrnná plocha je 

menší než dvě třetiny podlahové plochy domu. 

 

2.1.2 Historie vývoje polyfunkčního domu 

Polyfunkční dům se vyvíjel jako přirozená součást městských i venkovských sídel:  

 

• Venkovská usedlost je první představitel polyfunkčního domu. Byla to soběstačná 

samostatná jednotka patřící jedné rodině. Zahrnovala zemědělskou výrobu, chov 

dobytka, drobnou výrobu pro potřeby rodiny a samozřejmě bydlení. 

• Představitelem městského polyfunkčního domu byl středověký kupecký dům. 

Soustřeďoval v sobě obchodní, výrobní (někdy) a obytnou funkci. 

 

 

Obr.1 Schéma měšťanského polyfunkčního domu 

 

• V 17. a počátkem 18. století byl velký rozvoj obchodu a řemesel, který měl za 

následek příliv pracovníků do měst. Tito lidé byli ubytovaní v pavlačových domech 

a v měšťanských domech s obchodem. 

• Na konci 18. a počátkem 19. století se stala významná průmyslová revoluce, která 

způsobila vznik nových továren. Výroba se přesouvá do továren. Bydlení pro 

pracovníky zajišťovaly dělnické kolonie nebo městské domy. Bylo to první 

významné oddělení funkcí. 

• Počátek 20. století – nový druh stavby – obchodní dům. 
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• V 1. polovině 20. století – výstavba monofunkčních sídlišť, obchody a služby 

soustředěny do obchodních domů. 

• Současný trend je návrat polyfunkčních domů jako tradičního způsobu bydlení 

v historických jádrech měst. Polyfunkční domy tvoří ve většině měst základní 

prvek náměstí.  

 

2.1.3 Trendy ve vývoji polyfunkčních domů 

Současné trendy ve výstavbě polyfunkčních domů jsou takové, že v těchto objektech 

převažuje funkce bydlení, vybavenosti a řeší dopravu v klidu. Velký rozmach 

polyfunkčních domů zapříčinilo „vymírání“ center měst. Do vzniklých proluk po 

zdemolovaných nebo zbouraných domech se navrhují polyfunkční domy. Tyto domy řeší 

oživení center a případnou poptávku po práci. Architektonicky dotvářejí historická centra a 

zpestřují okolní stávající zástavbu. [12] 

 

2.2 Odstavné a parkovací plochy 

 
2.2.1 Charakteristika hromadné garáže 

Hromadná garáž je objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavování nebo 

parkování vozidel a má více než 3 stání. Stání jsou řazena buď u vnitřní komunikace, nebo 

ve více řadách za sebou na celé ploše podlaží a má zpravidla jeden vjezd. 

 

2.2.2 Charakteristika parkování a odstavování 

Parkování – umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (např. po dobu nákupu, 

návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. Parkování se může podle délky 

rozlišovat na krátkodobé (do 2 hodin trvání) a dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání). 

Odstavování – umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (zpravidla v místě 

bydliště, popř. v sídle provozovatele vozidla) po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. 

 

2.2.3 Parkovací a odstavné plochy ve vnitřní části města 

Statická doprava se v dnešní době stala velmi omezujícím prvkem pro řešení dopravní 

obsluhy a to hlavně v centrech středně velkých a velkých měst. Toto je způsobeno malým 

využitím pohybu auta, který je jen 5 – 10% z celkového režimu dne. Dalším problémem 

jsou velké nároky na plochu pro parkování, které jsou asi 20 – 25 m2 na jedno auto, včetně 
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příjezdu. V současné době je centrum přeplněno osobními automobily, které nemají kde 

parkovat. Jsou jimi zaplněny vnitřní prostory ulice a často zabírají i podstatnou část plochy 

z chodníků. V centru měst by se měly členit parkovací plochy do třech kategorií. A to na 

parkovací plochy provozně nutné, jako jsou služební vozy vybraných pracovišť, dále jsou 

to parkovací plochy pro návštěvníky centra, obchodu, služeb a také na odstavné plochy pro 

trvale bydlící obyvatele v dané zóně. 

 Jedním z možných řešení jak docílit uspokojivého cíle je vytvoření parkovacích a 

odstavných ploch pod nově vytvářenou zástavbou. Tento způsob má své výhody i 

nevýhody. Velkou výhodou je, že vybudováním parkovacích a odstavných ploch pod 

objektem nám odstraňuje nutnost zabíraní plochy na povrhu, které je nedostatek. Další 

výhodou je efektivní ochrana proti hluku a šíření prachu do okolí. Toto řešení statické 

dopravy má také své nevýhody, např. omezení ve velikosti prostoru, ovlivnění 

geologickými podmínkami nebo možnostmi technologie ražby. [2, 6, 7] 

 

2.3 Občanská vybavenost 

 

2.3.1 Charakteristika občanské vybavenosti 

„Občanská vybavenost, jako nejvíce heterogenní z urbanistických funkčních složek, je 

představováno velmi rozsáhlým souborem nevýrobních i výrobních zařízení, sahajících od 

správy a administrativy až po školství a výchovu.“[11] 

Význam rozvoje této funkce je zvýšení kvality a dostupnosti všech služeb, které 

může občanská vybavenost nabízet lidem v dané lokalitě nebo lidem, kteří za těmito 

službami dojíždějí. Zařízení občanského vybavení jsou i zdrojem pro mnoho pracovních 

míst, kterých je v dnešní době nedostatek. Představují značný podíl z celkového počtu 

pracovních příležitostí. Rozvoj občanské vybavenosti je závislý na určitých aspektech, 

které reprezentují např. demografická, ekonomická a sociální skladba obyvatel, dále je 

rozvoj závislý na dopravních možnostech území, geografické poloze atd. Umístění 

občanské vybavenosti bývá do centrálních, obytných a dalších částí sídel, kde dotvářejí 

kompozici a skladbu dané lokality. Do různých částí se rozděluje občanská vybavenost na 

základě druhu, četnosti výskytu a frekvenci využívání obyvatelstvem. Občanská 

vybavenost spolu s bydlením tvoří základní podmínku pro zachování obvyklého denního 

života obzvlášť v centrech měst. „Kvalita a vyváženost sítě občanského vybavení a její 

vazba na další funkce jsou zásadními faktory udržitelného rozvoje území, neboť výrazně 
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působí jak na ekonomickou a sociální strukturu obyvatel, tak i na životní prostředí sídel.“ 

[11]  

 

2.3.2 Vazba na dopravu 

Základní občanská vybavenost je obvykle vázaná na pěší docházkové vzdálenosti. Vyšší 

občanská vybavenost je spíše vázaná na motorovou dopravu. U větších měst, kde je 

zavedena městská hromadná doprava se občanská vybavenost váže na tyto tratě a zastávky 

MHD. 

 

2.3.3 Vztah k funkčním složkám 

Základní i vyšší občanská vybavenost se váže na funkční složku bydlení (u centra 

obytného obvodu), pracoviště nebo i na městské centrum. Některá vyšší vybavenost je 

vázána na přírodní prostředí. Zpravidla to jsou areály a centra zaměřená na sport a rekreaci 

nebo zdravotní areály. 

 

2.3.4 Kapacita občanské vybavenosti 

Kapacitní velikost občanského vybavení se určuje dle mnoha ovlivňujících aspektů. 

V každé části společenského vývoje lidstva si společnost vymýšlí a vytváří nová pravidla a 

zásady pro určování velikosti. Potřeba větší či menší kapacity je závislá na životní úrovni a 

na životním stylu obyvatel. Životní styl je vzájemně spojen na potřebě jednotlivých 

sociálních skupin, na věku obyvatel, na velikosti sídla, na možné nabídce společensko-

kulturních akcí nebo na nabídce přírodního prostředí pro rekreaci ve volném času. 

Přírodním prostředím je myšleno např. lesy, vodní plochy, horské prostředí anebo místo 

pro zahrádkáře. 

 

2.3.5 Rozdělení občanské vybavenosti 

Občanská vybavenost se z důvodů velké provozní a prostorové rozdílnosti může členit dle 

několika hledisek: 

• Charakter používání 

• Poloha v území 

• Druh činností 

• Časově vymezený provoz 

• Věková skupina uživatelů 
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Pro naše potřeby nejlépe popisuje občanské vybavení, které se člení podle druhu 

činností. Podle toho poté vyplývají nároky na velikost ploch a pozemků pro daný provoz. 

Podle druhu činností se občanská vybavenost dělí na: 

 

• Školství a výchovu 

• Kulturu 

• Tělovýchovu a sport 

• Zdravotnictví 

• Sociální péče 

• Maloobchod 

• Ubytování 

• Stravování 

• Věda a výzkum 

 

Všechny tyto odlišné provozy a různé činnosti se dále dělí na různé druhy v každém 

odvětví. Nás bude nejvíce zajímat charakteristika stravování, jež bylo použito pro naši 

práci. 

 

2.3.6 Charakteristika stravovacího zařízení 

„Zařízení stravování je charakterizováno veřejnou přístupností a komerčním zaměřením 

svého provozu.“ [1] Obvykle se tyto zařízení umisťují do míst kde je větší hustota zástavby 

nebo do center měst. Jsou buď jako vestavěné zařízení nebo samostatně stojící objekt. 

Stravovací zařízení plní nejen funkci stravování, ale také funkci společensko – zábavní. 

Jsou určena nejen pro přípravu a podávání pokrmů, ale také i pro společenské aktivity. 

Zařízení restauračního stravování v centrech měst a obzvlášť větších měst, má 

vytvářet co nejvíc rozmanitou nabídku různých druhů provozů s rozdílným charakterem 

prostředí i odlišných cenových úrovní. 

 

2.3.7 Společenské trendy 

Dnešní společnost si žádá snadno dosažitelný spotřebitelský trh. Prostřednictvím 

vnitroměstských digitálních sítí budou určité podnikatelské subjekty nabízet a distribuovat 

zboží a služby elektronickou cestou.  Tento nově vytvořený trend bude mít vliv i na 

architekturu, která vstupuje do nového vývojového stádia. Centra měst si udrží svojí života 



8 
 

schopnost jedině, když přitáhnou větší počet „obyvatel na plný úvazek“ a s nimi 

odpovídající služby. „Tyto tendence se odrazí i změnou požadavků na občanské vybavení 

v návaznosti na změny dostupnosti pracovních příležitostí a služeb.“ [11] 

Stravování – vývoj tohoto druhu zařízení je přednostně dán zájmem uživatelů a také 

zájmem soukromých podnikatelů.  

 

2.3.8 Metodické pokyny 

Navrhování a realizace občanského vybavení je vázaná na mnoho oborových norem a 

legislativních předpisů. Dále se vydávají další zpodrobňující směrnice, kde jsou podrobně 

uváděny požadované parametry staveb, situování a dispozice objektů a použití vhodných 

materiálů. Jsou také vypracovány vzorové projekty, které jsou doporučeny k opakovanému 

využívání. [1, 2, 11] 

 

2.4 Obytné prostředí 

 

2.4.1 Charakteristika obytného prostředí 

Obytné prostředí není jen byt a jeho blízké okolí, ale je to souhrn všech ploch a různých 

prostorů v okolí objektu jako jsou například ulice, vnitřní dvory, hřiště, dopravní plochy. 

Lze sem také zařadit Občanské vybavení, zeleň, rekreaci a technické vybavení. 

 Požadavky a nároky na toto bytné prostředí se historicky vyvíjí a jsou odlišné druhy 

v osídlení a ve městě. Jsou ovlivněny životním způsobem obyvatel, kteří v něm bydlí, a 

řadíme je do třech skupin: 

 

• Provozně – technické (funkční složky a technické vybavení) 

• Kulturně – estetické (výtvarné řešení a detail, prostorová skladba) 

• Sociální (možnost vzniku sociálních vazeb dle druhu a skladby bytů) 
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2.4.2 Druhy obytného prostředí 

Základní dělení obytného prostředí je na venkovská a městská sídla. Venkovské sídlo se 

spíše váže na zemědělskou výrobu nebo třeba na různé typy přírodního prostředí. Bydlení 

v tomto sídle bude podstatně jiné než bydlení ve městě. Venkovské sídlo lze dělit na 

bydlení: 

 

• V malých venkovských sídlech 

• Ve střediskových obcích 

• V přilehlých obcích, které tvoří s jádrovým městem jeden celek 

 

I městské bydlení bude různé a to podle velikosti města a jeho různých sídelních 

podmínek. Také městské obytné zóny leze dělit na bydlení: 

 

• V historických jádrech nebo historických zónách 

• S převládající blokovou zástavbou z konce 19. a začátkem 20. století 

• V okrajových částech nebo nových sídlištích 

• V okrajových částech s rozptýlenou individuální zástavbou 

[1] 

 

2.5 Bydlení 

 

2.5.1 Charakteristika bydlení 

„Bydlení plní základní potřebu lidské společnosti při uspokojování životních potřeb 

člověka, při regeneraci a reprodukci lidských sil.“ [1] Bydlení uspokojuje základní lidské 

nároky a to fyziologické, psychologické a sociologické. Toto vše přispívá ke zdraví 

člověka a je to vlastně základní zdroj lidské energie a sociálních vazeb. Realizace probíhá 

v obytných objektech a jeho okolí. 

 

2.5.2 Charakteristika bytu 

„Byt je 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.“[4] Stavebně technické uspořádání a vybavení bytu 

zahrnuje příslušenství, odpovídající požadavku trvalého bydlení. 
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Poskytuje potřebnou ochranu před venkovní nepohodou. Ochraňuje soukromí. 

Funguje jako místo odpočinku, spánku, uskladnění předmětů, vedení rodinného života, 

přípravy a kontumace jídel. Poskytuje nám základní požadavky na osobní hygienu a 

hygienu prostředí. 

 

2.5.3 Charakteristika obytné místnosti 

Obytná místnost je část bytu, která splňuje podmínky zvláštního předpisu. Má 

minimální podlahovou plochu 8 m2. Jestliže byt vytváří jedinou místnost, podlahová 

plocha musí být minimálně 16 m2. Je určena k trvalému bydlení.  

Obytná místnost musí být přímo osvětlená a větraná, a musí být možnost ji 

dostatečně vytápět. Nesmí být přístupna přímo z domovní komunikace, jestli je určena ke 

spánku nesmí sloužit jako průchod do další místnosti. Neměla by být určena pro spánek 

pro víc jak dvě osoby. Minimální světlá výška pro bytový  dům je 2,6 m v běžném podlaží 

a 2,35 m (2,55 m) v podkroví.  

 

2.5.4 Mikroklima obytného prostoru 

Mikroklima ovlivňuje myšlení a jednání člověka a je vytvářeno fyzikálními vlastnostmi 

prostředí, kvalitou ovzduší (chemickou a mikrobiologickou) a vlastní činností člověka. 

 

• Tepelná pohoda – budova musí uznávat základní podmínky pro opatření tepelné 

pohody. Tepelnou pohodu ovlivňuje teplota vzduchu, povrchová teplota ploch, 

ochlazování nohou, vlhkost vzduchu anebo činnost a oblečení lidí. 

• Ovzduší – kvalita venkovního ovzduší velmi ovlivňuje kvalitu bydlení. Když je 

ovzduší znečištěné, není možná potřebná výměna vzduchu v bytě. Do místnosti je 

potřeba přinést 25 – 30 m3 čistého a nezávadného vzduchu, toto platí pro člověka 

v klidu. Proudění vzduchu by nemělo přesáhnout rychlost 0,10 – 0,15 m.s-1. vyšší 

rychlost působí negativně. 

• Hluk – velká intenzita zvuků rušící klid a pohodu člověka v bytě se nazývá hluk. 

Přípustné hladiny  hluku jsou určeny podle vyhlášek a norem, které vydává 

ministerstvo zdravotnictví. Uvnitř budov je povolená hranice 40 dB (A) a ve 

venkovním prostoru 50 dB (A), toto platí pro bytové domy a budovy občanské 

vybavenosti. 
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• Osvětlení – se dělí na denní a umělé. Všechny obytné místnosti musí být osvětleny 

přímo denním světlem. Z hlediska denního osvětlení se musí splnit tyto 

předpoklady jako je hloubka místnosti max. 2,5 násobku světlé výšky, parapet max. 

900 mm, nadpraží ve výšce minimálně 2200 mm, okno na osu místnosti 

(optimálně), max. vzdálenost okna od rohu místnosti 1500 mm a zasklení je 

průhledné nezkreslujícím materiálem.  

• Proslunění – základní podmínka zdravého bydlení. Byt se u proslunění posuzuje jak 

celek a všechny byty musí být prosluněny. Byt se považuje za prosluněný, když 

součet prosluněných podlahových ploch je roven minimálně jedné třetině součtu 

podlahových ploch všech obytných místností. Otvory, kterými probíhá oslunění, 

musí mít v součtu alespoň jednu desetinu podlahové plochy obytné místnosti. 

Skladebný otvor okna by měl mít na šířku min. 900 mm. 

 

2.5.5 Kategorie bytů 

Určení kategorie bytu se provádí dle rozsahu základního příslušenství a způsobem 

vytápění. Kategorie se dělí do čtyř kategorií, které jsou: 

 

• I. kategorie – obytné místnosti jsou přímo vytápěny ústředním topením a mají 

základní příslušenství. 

• II. kategorie – jsou to byty bez ústředního vytápění se základním příslušenstvím 

nebo jsou to byty s ústředním vytápěním, ale jen s částečným základním 

příslušenstvím. 

• III. kategorie – byty bez ústředního vytápění a s částečným základním vybavením 

nebo byty s ústředním vytápěním, ale bez základního příslušenství. 

• IV. kategorie – byty bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství. 

 

2.5.6 Stav a trendy vývoje 

Už skoro ve většině rozvinutých zemí byla odstraněna kvantitativní bytová nouze. 

Teoreticky by stačilo, aby se byty pouze udržovaly, modernizovaly a . Stačilo by aby se 

novou výstavbou pokryla jen poptávka vyvolaná rostoucím počtem domácností. 

Doopravdy však nedostatek bytů trvá, hlavně v atraktivních místech. Nabízené byty 

neodpovídají požadované kvalitě. Spousta bytů chátrá a lidé nemohou sehnat odpovídající 

bydlení. 
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Přestože je počet bytů větší než poptávka, je potřeba stále stavět nové.  Toto je 

způsobeno tím, že roste počet neúplných rodin, které potřebují více bytů i tehdy, když 

počet obyvatel neroste nebo dokonce klesá. Bydlení ve vícepodlažních domech je velmi 

neoblíbené, ale vysoké ceny pozemků nutí využití husté městské zástavby. Obytné zóny 

lze dělit dle sociálního statusu na zóny: 

 

• Prestižní – na velkých pozemcích v odlehlejších polohách 

• Městské čtvrti a části jádra města 

• Středostavovské – málopodlažní formy bydlení s dobrou obsluhou a technickou 

infrastrukturou 

• Městské čtvrti (tradiční i sídlištní) – v dobré dostupnosti centra 

• Sociální – staré dělnické čtvrtě 

• Předměstské satelity 

• Slumy a ghetta – vznikají v mezilehlých místech, např. mezi centrem a starými 

předměstími 

 

Kromě nejvýznamnějších částí měst (centra), odkud bylo bydlení téměř zcela 

vytlačeno, prostupují obytné čtvrtě všemi územími. Regenerace způsobená příchodem 

mladých a úspěšných lidí do starých zanedbaných částí měst neproběhla podle představ, 

které si města slibují. Zlepšení kvality bydlení ve starých předměstích se omezil jen na 

vybraná území. Navíc to neřeší podstatu problému, jelikož pouze vytláčí slabší sociální 

skupiny neschopné udržovat kvalitu prostředí. [1, 2, 4] 
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3. Řešené území 

 

3.1 Základní informace parcely 434/1 a 434/2 

 

434/1: 

• Výměra:   18 m2 

• Katastrální území:  Moravská Ostrava 713520 

• Typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 

• Způsob využití:  zbořeniště 

• Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

• Vlastnické právo:  Statutární město Ostrava 

 

434/2 

• Výměra:   463 m2 

• Katastrální území:  Moravská Ostrava 713520 

• Typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 

• Způsob využití:  jiná plocha 

• Druh pozemku:  ostatní plocha 

• Vlastnické právo:  Statutární město Ostrava[9] 

 

3.2 Historie parcel 

 

První výkresy, které se dochovaly v archivu v Ostravě, jsou z roku 1898. Jsou zpracované 

společností Mihatsch & Ulrich. Dům měl jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. 

1934 – vlastník byl Heřman Preiss – přestavba obchodní místnosti. 

1937 – vlastník Berta Valentová, která prováděla přestavbu a nástavbu 3. NP. Obchod 

provozoval Rudolf Gerlich. 

1939 – výroba koženého zboží – Rudolf Schlibner. 

Do roku 1953 chybí záznamy o stavbě na pozemku 434/1 a 434/2. Před rokem 1953 byla 

budova využitá jako zubotechnická ambulance. V roce 1953 záznam o vlastnictví 

bytu manželů Antlových. 

1956 – opravna hodinek a klenotnictví. 
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1967 – potvrzení o asanaci v rámci výstavby velkoprodejny potravin. 

 

Další záznamy o stavbách na daném místě se nesehnaly. Někdy v průběhu mezi rokem 

1967 až současností se zde postavila provizorní stavba. Objektu se říkávalo květinová síň a 

v současné době je zbouraná a pozemek je nachystaný na novou zástavbu. 

 

3.3 Popis stávajícího stavu a současné využití 

 

Území po zrušené Květinové síni na nároží ulic Zámecká x Dlouhá je nachystáno na novou 

výstavbu. Parcely výstavby jsou ohraničeny obrubníky a celé místo, kde by měl stát objekt, 

je vysypáno štěrkem. Území se dnes využívá k parkování aut, které nemají své odstavné 

plochy a dále se toto místo využívá jako plocha pro městské trhy. 

 

3.4 Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 Řešená proluka 
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Obr.3Pohled z ulice Zámecká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 Pohled z Masarykova náměstí 
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Obr.5 Pohled na nároží proluky 

 

3.5 Širší vztahy 

„Statutární město Ostrava se nachází 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 

kilometrů západně od hranice se Slovenskem, v severním okraji Moravské brány. 

Vzhledem k České republice má Ostrava umístění v severovýchodní části. Ostrava tvoří 

křižovatku, kde se sjíždí z dálnice D1. Hlavní tahy dále pokračují do Polska nebo do 

oblasti, kde stále probíhá těžba uhlí, a to do Karviné. Městem protékají řeky Odra, 

Ostravice, Opava a Lučina.“[10] Nadmořská výška Ostravy je 227 m.n.m. v průměru. 

Celková rozloha města činí 21 427 ha. 

 Řešené území se nachází v centru Ostravy, v části Moravská Ostrava na nároží ulic 

Zámecká x Dlouhá. Tyto dvě ulice se kříží přímo na Masarykově náměstí, které se 

považuje za hlavní jádro města.  
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Automobilová dostupnost do území je z několika směrů. Ze směru Ostravy – 

Poruby se dostaneme po ulici 28. října, z které se odbočí na ulici Nádražní. Z ulice 

nádražní se vydáme na ulici Čs. Legií a za bazilikou Božského spasitele se vydáme na 

nově zřízený parkovací dům, který je 20 m od našeho polyfunkčního domu. Ze směru od 

hlavního vlakového nádraží se dostaneme do území po ulici Nádražní. Z Prokešova 

náměstí se přijede do území přes ulici Biskupskou. Odstavná a parkovací místa jsou 

zajištěna např. parkovacím domem, který má být zbudován na náměstí Msgre. Šrámka, 

dále je to parkoviště u výstaviště Černá louka a parkoviště u Kostelního náměstí. 

Docházková dostupnost do území je jednoduší a to z hlediska toho, že kolem 

řešeného místa je pěší zóna, která umožňuje chodcům snazší přístup. Přístup od městské 

hromadné dopravy je z několika zastávek. Jsou to zastávky tramvajové i autobusové. 

Tramvajové zastávky, které jsou v přijatelné docházkové vzdálenosti, jsou Elektra a 

Výstaviště. Z Elektry se dostaneme území ulicí Zámeckou, z Výstaviště se do řešeného 

území dostaneme ulicí Vojanovou nebo 28. října. Autobusových zastávek je několik a to 

zastávky Výstaviště, Černá louka, Divadlo loutek, Most M. Sýkory. Přístup od těchto 

zastávek je zajištěn především přes pěší zóny. 

V okolí vymezeného místa je několik významných i historických budov. Mezi 

historické stavby patří například Bazilika božského spasitele, kostel Svatého Václava, 

ostravské muzeum. Stavby věnující se kultuře a společenským aktivitám je divadlo loutek, 

divadlo Jiřího Myrona, minikino Kavárna, kino Vesmír a např. výstaviště Černá louka. 

Významné budovy občanského vybavení jsou obchodní dům Laso, knihkupectví Academia 

nebo fakulta filozofická Ostravské univerzity. 

 

3.6 Limity v území 

 

Limitů v území je několik. Jednak to jsou limity, které se vyskytují ve větších měřítkách, 

ve vztahu k řešenému území. Dále se objevily omezující limity přímo v řešeném území při 

řešení stavby. 

Problémy brané v širším vztahu k řešenému území jsou některé omezující více a 

některé méně. Největším limitujícím omezením je městská památková zóna. Dalším 

ohrožením budoucího provozu v polyfunkčním domě můžou být nedaleké plochy určené 

pro rozvoj bydlení a občanské vybavenosti. Problémy spojené s těmito plochami by mohly 
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být například velká hlučnost nebo prašnost. Určitým limitem by mohla být i skutečnost, že 

na náměstí Msgre. Šrámka se bude stavět parkovací dům. Limity spočívají v omezení 

provozu a dostupnosti na řešené území a v hlučnosti i prašnosti. Dále je území zasazeno do 

oblasti dobývacích prostorů, kolem parcely z obou stran probíhají radioreléové trasy a 

v nedaleké vzdálenosti jsou oblasti ohrožené výstupy důlních plynů. Těmito problémy, ale 

není naše území přímo ohroženo. 

Limity, které nám ovlivňují přímo řešené území, jsou specifičtější než limity brané 

v širším měřítku. Ovlivňující aspekty pro řešení stavby byly například dodržení uliční čáry, 

která musí sledovat původní parcelaci bloku. Výška objektu má být navržena tak, aby 

nebyla v rozporu se stávající výškovou hladinou okolní zástavby. Funkční využití tohoto 

území je určeno pro městskou vybavenost a bydlení. Orientace oken je možná jen na 

severovýchod, sever a zčásti na severozápad. Funkce bydlení se požaduje alespoň 

v jednom nadzemním podlaží. Potřeba parkovacích stání má být vypočtena dle ČSN 73 

6110 a stání mají být umístěna v suterénu. 
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4. Průvodní zpráva 

 

4.1 Charakteristika stavebního pozemku 

 

4.1.1 Poloha v obci 

Území se nachází v severozápadní části města Ostravy. V katastrálním území Moravská 

Ostrava na parcelách č. 434/1 a 434/2. Tyto parcely jsou na nároží dvou ulic a to ulice 

Zámecké a Dlouhé. Tato lokalita je zasazená do historické památkové zóny a leží na 

Masarykově náměstí. 

 
4.1.2 Údaje o územně plánovací dokumentaci 

Územní plán vznikl dle zadání Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy. Plán 

pro město Ostrava byl schválen ke dni 25. 2. 2010 ve znění schválených změn a 

provedených úprav. Skládá se z textové a grafické části. Textová část obsahuje regulativy 

daného území. 

 

4.1.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Výstavba polyfunkčního domu je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací 

a s regulativy vydanými pro tuto lokalitu. Regulační podmínky pro toto území schvalují 

funkční využití, které reprezentuje městská vybavenost, bydlení. Bydlení v tomto případě 

je možno nahradit některou formou hotelového ubytování. Objekt se nachází v historickém 

jádru města a dle stanovených podmínek má zachovávat drobné měřítko a kompoziční 

principy okolní zástavby při použití dnešních soudobých materiálů. 

 

4.1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba splňuje požadavky stavebního úřadu Ostrava, který předal výkres katastru 

nemovitostí, územní plán a regulační podmínky pro řešenou lokalitu. Splnění požadavků 

dotčených orgánů spočívalo v tom, že připojení na inženýrské sítě by mělo proběhnout 

v ulici Dlouhé. Od dotčených orgánů technické infrastruktury byly předány mapové 

podklady se zakreslením těchto sítí. Tyto podklady jsou pouze orientační a bude se muset 

zažádat o přesné vytyčení zařízení. 
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4.1.5 Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je z podzemní garáže na ulici Zámeckou, která 

je vedena jako pěší zóna. V této ulici se bude muset udělat výjimka vjezdu pro obyvatele a 

obsluhu polyfunkčního domu. Přes tuto ulici se dostaneme na ulici Purkyňovu. Napojení 

na pěší komunikaci je hned z hlavního vchodu na ulici Zámeckou a z restaurace na ulici 

Dlouhou. Tyto ulice jsou vedeny jako pěší zóna, tudíž není ohrožena bezpečnost a zdraví 

obyvatel. 

Napojení jednotlivých sítí technické infrastruktury proběhne z ulice Dlouhá. 

Vodovod, plynovod a elektřina povedou v podzemí a budou napojeny v místech kde se 

nachází technická místnost, která je společná pro celý polyfunkční dům. V technické 

místnosti bude umístěna vodoměrná soustava a další náležitosti spojené s připojením 

jednotlivých zařízení. Kanalizační přípojka se napojí na veřejnou kanalizační síť taktéž 

v ulici Dlouhé přibližně v půli domu. Jednotlivé přípojky jsou zakresleny ve výkrese 

situace. 

 

4.1.6 Geologický a hydrogeologický průzkum, zájmová území 

Objekt se nachází místě, které je charakterizováno jako dobývací prostory. Nepředpokládá 

se ale, že v těchto místech se budou těžit nerostné suroviny. V okolí stavby se nenachází 

zdroj pitné vody, zemědělský půdní fond a ani les. Před zahájením projekční činnosti je 

třeba provést geologický a hydrogeologický průzkum území. 

 

4.1.7 Poloha vůči záplavovému území 

Ostravou protéká řeka Ostravice, která je vzdálena od řešeného místa přibližně 430 m. Dle 

územního plánu, ale území nespadá do aktivní zóny záplavového území. Dále Ostravou 

protékají ještě jiné menší vodní toky, ale svou velikostí a vzdáleností neohrožují dané 

místo stavby. 

 

4.1.8 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků 

č. výměra druh pozemku    vlastník 

 

430 1503 m2 zastavěná plocha a nádvoří  společenství vlastníků 

432 570 m2  zastavěná plocha a nádvoří  Office Star Seven, spol. s.r.o. 

433 325 m2  zastavěná plocha a nádvoří  BENIT s.r.o. 
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435 278 m2  zastavěná plocha a nádvoří  Zdeněk Polášek 

 

687 513 m2  zastavěná plocha a nádvoří  ing. Pavel Szalay,  

        Ing. Andreas Triandafilu 

3492 398 m2  ostatní plocha    Moravská obchodní a.s. 

3494/1 4794 m2 ostatní plocha    Statutární město Ostrava [9, 10] 

 

4.1.9 Přístup na stavební pozemek a zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude zajištěn přes ulici Zámeckou, po které 

budou přijíždět stavební stroje a automobily. 

 Zajištění vodou a energiemi bude zajištěno pomocí přípojek napojených na veřejné 

řady. Je nutné zajistit příslušné povolení od příslušných správců sítí. 

 
 

4.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

4.2.1 Účel užívání stavby 

Jedná se o polyfunkční dům, kde se mísí různé provozy s různými nároky na užívání. Od 

tohoto předpokladu se odvíjí účel užívání v jednotlivých částech domu. Návrh funkčního 

provozu bude sloužit především pro bydlení a pro občanskou vybavenost. 

V prvním podzemním podlaží je navrženo hromadné parkování pro obyvatele bytů 

a pro zaměstnance restaurace. Dále je zde umístěna technická místnost a místnost pro 

komunální odpad. V prvním a druhém nadzemním podlaží je navržen provoz pro 

stravování. Jedná se o restauraci, která má své veškeré zázemí s kuchyní, skladem, 

sociálním zařízením a kanceláří pro provozního restaurace. V druhém nadzemním podlaží 

se nachází bar s otevřenou galerií. I v tomto podlaží je sociální zařízení pro hosty. Třetí a 

čtvrté nadzemní podlaží se zabývá bydlením, které by mělo oživit náměstí. Celkový počet 

bytů na obou patrech je čtyři.  

 

4.2.2 Trvalá nebo dočasná stavba, novostavba nebo změna dokončené stavby 

Tato stavba je budovaná jako trvalý objekt, který zde bude postaven, aby zde dotvářel ráz 

náměstí a vyplňoval místo v proluce. Polyfunkční dům se staví jako novostavba. 
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4.2.3 Etapizace výstavby 

Výstavba polyfunkčního domu začne přesným vytyčením stavby. Dále výstavba bude 

pokračovat zemními pracemi v podobě výkopů prvního podzemního podlaží. Poté začne 

postupná výstavba konstrukce domu. Po dokončení stavby se dopracuje konstrukce 

střechy. Závěrem se provede finální úprava fasády a uklidí se stavba a staveniště od 

případných nečistot. 

 

4.3 Orientační údaje stavby 

 

1. Podzemní podlaží – hromadné parkování 

Užitková plocha:  338,63 m2 

Obestavěný prostor:  1725,66 m3 

 

1.Nadzemní podlaží – restaurace 

Užitková plocha:  182,51 m2 

Obestavěný prostor:  1677,725 m3 

Zastavěná plocha:  479,35 m2 

 

2.Nadzemní podlaží – restaurace 

Užitková plocha:  261,29 m2 

Obestavěný prostor:  1677,725 m3 

 

3.Nadzemní podlaží – byty 

Účelové jednotky:  2 

1. byt:    Užitková plocha:  221,33 m2 

2. byt:    Užitková plocha:  197,12 m2 

Obestavěný prostor:  1061,67 m3 

 

4.Nadzemní podlaží – byty 

Účelové jednotky:  2 

1. byt:    Užitková plocha:  221,33 m2 

2. byt:    Užitková plocha:  197,12 m2 

Obestavěný prostor:  937,81 m3 
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5. Souhrnná technická zpráva 

 

5.1 Popis stavby 

 

5.1.1 Zásady urbanistického a architektonického řešení 

Jedná se o objekt polyfunkčního domu v Moravské Ostravě. Je to pětipodlažní budova 

s pultovou střechou. Hlavní funkce objektu je občanská vybavenost a bydlení. Budova 

zahrnuje i podzemní garáže v suterénu a technické zázemí s vyřešeným místem pro 

odpadové hospodářství. Vstup do suterénu je pro auta i pro obyvatele domu z ulice 

Zámecké. Vstup do občanské vybavenosti je z ulice Dlouhé a vstup do bytové části z ulice 

Zámecké.  

Objekt se nachází v památkové zóně města Ostravy. Architektonické řešení 

navazuje na již osvědčené prvky v dané lokalitě. První a druhé nadzemní podlaží byly 

inspirovány budovami, které obsahovaly celoprosklené stěny. Například je to budova od 

architekta Ernsta Kornela obchodní dům RIX. Dále se tyto prvky objevují i na obchodním 

domě Baťa a na zmodernizované fasádě domu v ulici 28. října. Sokl a sloupy budou 

obloženy kamenným obkladem Tanvald od stavebního dekoratérství ARTSTYL. Třetí a 

čtvrté nadzemní podlaží (bytová část) bude mít odlišné pojetí a oživení architektonického 

stylu. Předpokládá se ustoupení konstrukce, aby se vytvořila prostorná lodžie a opticky 

oddělila občanská vybavenost od bydlení. Podlaží budou mít dřevěný od obklad firmy 

WERZALIT ze skandinávského smrku. 

 

5.1.2 Zásady technického řešení 

Objekt je z příčného skeletového konstrukčního systému. Suterén, první a druhé nadzemní 

podlaží je vyřešeno ze železového betonu. Základy pod nosné prvky jsou tvořeny 

železobetonovými pasy a patkami. Výplňové zdivo bylo zvoleno z pórobetonových tvárnic 

PORFIX. Navržený konstrukční systém nám umožňuje vysokou variabilitu vnitřních 

prostor a dostatečně tuhou konstrukci. Vnitřní dispozice je rozdělena příčkovkami, aby 

byla zajištěna variabilita vnitřních prostor. Schodiště je navrženo dvouramenné 

s mezipodestou, doplněné výtahem. Schodiště je taktéž železobetonové monolitické 

konstrukce. Šířka ramene je 1300 mm a délka ramene je 2200 mm. Výtahové jádro je 

z prefabrikovaného montovaného systému. Bytová část polyfunkčního domu je řešena jako 

dřevostavba. Princip je stejný, příčný konstrukční systém. Obvodové stěny jsou tvořeny 
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sendvičovým systémem, příčky v bytech jsou ze sádrokartonu. Střecha je pultová, tvořena 

dřevěnými krokvemi, krytina z asfaltových šindelů. Dispoziční řešení: 

 

• V 1. PP je navrženo parkování pro obyvatele domu a pro personál restaurace. Byl 

vypočten počet potřebných parkovacích a odstavných míst viz příloha č. 1. Bylo 

vypočteno 27 míst, které by se měli zajistit pro provoz. Z důvodu malé plochy 

v suterénu se parkovací místa pro návštěvníky restaurace přesunou do nově 

zřízeného parkovacího domu, který by měl být postaven v ulici Purkyňova. Jedno 

místo v podzemním podlaží je vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Přístup do suterénu je zajištěn přes schodiště nebo nákladním výtahem pro 

auta. Dále je zde navržena technická místnost s přípojkami a místo pro odpadové 

hospodářství. Přirozené větrání zde není zařízeno, ale je zde zajištěno odvětrání 

pomocí ventilace, která je vyvedena mezi vzniklou mezeru ve stávající zástavbě. 

Bude zde samozřejmě nainstalováno zařízení pro odvod tepla a kouře v případě 

požáru. Tato ventilace bude také odvedena a vyústěna do vniklé mezery mezi 

stávající zástavbu. Vstup do komunikačního prostoru polyfunkčního domu je 

požárně oddělen nosnou stavební konstrukcí s protipožárními dveřmi. Na 

železobetonovém stropu hromadných garáží bude proveden protipožární nástřik. 

Osvětlení v podzemním podlaží bude pouze umělé. V technické místnosti by mělo 

dojít k napojení na inženýrské sítě. Tyto sítě budou dále vedeny pod stropem 

suterénu a budou vyvedeny do instalačních šachet, dokud se dále rozvedou do 

všech podlaží. 

• V 1. NP je navržen provoz stravování. Restaurace v přízemí je cca pro 60 

návštěvníků. Má své provozní zázemí. Zásobování je zvláštním vchodem ze 

Zámecké ulice. Restaurace zahrnuje sklad, technickou místnost, šatnu a sociální 

zázemí pro zaměstnance, kuchyň, kancelář provozního, místnost pro odpadové 

hospodářství, bar s prostorem pro obsluhu, sociální zařízení pro hosty a 

samozřejmě jídelní prostor. Vstup pro návštěvníky je z ulice Dlouhé. V restaurační 

části se nachází schodiště, které spojuje přízemí s druhým nadzemním podlažím. 

Restaurace je celoprosklená, okna jsou pevně zasklená v kovových rámech. 

Odvětrání z jídelních a kuchyňských prostor je zajištěno ventilací vyvedenou nad 

střechu polyfunkčního domu. 

• Prostor v 2. NP je vyřešen stejně jako v přízemí. Je zde navržen prostor pro 

stravování. Prostor je společný s 1. NP přes otevřenou galerii. Toto podlaží je 
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vyřešeno jako samostatné, kde je prostor pro obsluhu, sociální zařízení pro 

návštěvníky a také restaurační prostor. Tento prostor je navržen cca pro 85 hostí. 

Provoz je navržen jako bar, ale i zde se lze stravovat. Jídla jsou dopravovány 

z kuchyně jídelním výtahem. Přístup do druhého nadzemního podlaží je ze 

schodiště, které je přístupné jen ze spodní části restaurace. 

• V 3. a 4. nadzemním podlaží jsou navrženy byty. V každém podlaží jsou dva byty. 

Tyto byty jsou přístupné z chodby, která navazuje na schodišťový prostor. Bytová 

část je řešena jako dřevostavba. Obvodové zdi jsou sendvičové a vnitřní příčky jsou 

ze sádrokartonu. Venkovní obklad obvodových stěn je také dřevěný do firmy 

VERZALIT. Tento obklad je bezúdržbový, vysoce odolný proti nárazu, odolný 

proti hmyzu a dřevokazným houbám.  Stěna mezi byty je odizolovaná od hluku. 

Stropy jsou vyřešeny jako dřevěné trámové, kde je zajištěna kročejová 

neprůzvučnost. Byty jsou navrženy jako třípokojové s kuchyňským koutem. Byty 

dále zahrnují technickou místnost, koupelnu, WC, šatnu a prostornou lodžii. Hlavní 

část lodžie a obývací pokoje obou bytů jsou orientované do Masarykova náměstí. 

Navržené byty nejsou prosluněny dle normy, jelikož jsou orientované okny na 

severovýchod a severozápad. Z tohoto hlediska by se zde byty neměly navrhovat, 

ale podle regulativ pro dané území se zde byty doporučují. 

 

5.2 Odpadové hospodářství 

 

Odpadové hospodářství pro polyfunkční dům je vyřešeno v prvním podzemním podlaží. 

V podzemním podlaží je vymezeno místo pro ustavení popelnic nebo kontejnerů do 

kterých se bude vynášet komunální a recyklovatelný odpad. Z řad nájemníků 

v polyfunkčním domě bude určen jeden nájemce, který se bude starat o vývoz popelnic. 

Práce spočívá v tom, že den předem než se budou popelnice vyvážet, správce vyveze, 

nákladním výtahem pro auta, popelnice před polyfunkční dům. Určený správce, který se 

bude starat o odpadové hospodářství, bude mít snížen měsíční nájem o dohodnutou cenu. 

Odpadové hospodářství v restauraci je vyřešeno přímo v tomto provozu a majitel 

(nájemník) restaurace si sám určí, kdo bude vynášet popelnice. Odpad bude svážen jednou 

za týden. Den a čas, v který svoz proběhne, si určí firma, která bude tento svoz zajišťovat. 
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5.3 Základní údaje o provozu 

 

5.3.1 Popis navrhovaného provozu 

V prvním a druhém nadzemním podlaží je navržen stejný provoz. Jedná se o občanskou 

vybavenost v oblasti stravování. Plánovaný provoz je dvoupatrová restaurace. Přístup pro 

návštěvníky restaurace je z ulice Dlouhé, zásobování je zajištěno z ulice Zámecké. Je 

navržen zvláštní vchod pro zásobování z důvodu rušení hostů a hygienických podmínek. 

Zásobování probíhá přes dvoukřídlé dveře, šířky 1250 mm, tento vchod slouží i pro 

příchod zaměstnanců restaurace. Zaměstnanci zde mají své zázemí v podobě společné 

šatny, sprchy a WC. Provoz dále obsahuje technickou místnost, místnost pro odpadové 

hospodářství, výlevku pro uklízení, kuchyň, kancelář provozního. V každém podlaží je 

zřízen bar s možností posezení a také sociální zařízení pro návštěvníky restaurace. V 1. NP 

je umístěno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

5.3.2 Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Předpokládaná kapacita pro celou dvoupatrovou restauraci je cca 155 hostí. Tato kapacita 

je rozdělena mezi dvě podlaží, kde v přízemí je místo cca pro 61 osob a v patře je navržen 

prostor pro cca 94 osob. Navržené kapacity pro výrobu a provoz je 5 zaměstnanců, kteří se 

postarají o přípravu a roznos jídel a pití. Předpokládají se 3 zaměstnanci do kuchyně a 

zbylí dva zaměstnanci budou obsluhovat bary. 

 

5.3.3 Popis technologií, manipulace s materiálem, dopravní řešení, systém skladování 

Kuchyň zahrnuje ve své hlavní funkci vaření, pečení, dokončování. Hlavní přístroje, které 

kuchyň obsahuje, jsou sporáky, digestoře, rychlovazná linka, vařící automat, teplovzdušná 

trouba, pánve, mikrovlnná trouba a fritéza. Odvětrání kuchyně je vyřešeno ventilací, která 

je vyvedena do venkovních prostor mezi stávající zástavbu. Manipulace s materiálem bude 

přes chodbu, mezi skladem, chladícími boxy a kuchyní. Dopravní řešení uvnitř provozu je 

především horizontální. Do druhého nadzemního podlaží je přístup přes schodiště, které je 

umístěno poblíž hlavního vstupu do restaurace. Vertikální pohyb jídel pro druhé podlaží je 

přes jídelní výtah a posléze roznos příslušnou obsluhou. Tím je zajištěna potřeba roznosu 

jídel pro vrchní část restaurace. Systém skladování je zajištěn pomocí prostorného skladu, 

který bude sloužit pro uskladnění baleného a nezmraženého zboží. Mražené a chlazené 

výrobky budou uschovány v mrazákách a chladících boxech. 
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5.3.4 Řešení likvidace odpadů 

Likvidace odpadů je vyřešena v přímé návaznosti na pracoviště. Obsluha baru, v přízemí i 

v patře, má ve své blízkosti napojení na místnost, která řeší odpadové hospodářství. Tím je 

myšleno, že v místnosti se nachází popelnice na komunální odpad a na plasty. Odpadové 

hospodářství pro kuchyň je vyřešeno stejným způsobem. Na kuchyň opět navazuje 

místnost s popelnicemi. Vývoz těchto popelnic je zajištěn službou, kterou spravuje město 

Ostrava, ale zaměstnanci musí popelnice vynést před zásobovací vchod restaurace. 

 

5.4 Napojení na přilehlé okolí 

 

Po dokončení výstavby polyfunkčního domu musí dojít k napojení na přilehlé ulice 

Zámecké a Dlouhé. Napojení se vyřeší dodlážděním stávající uliční dlažby. Vstupy a vjezd 

do objektu bude výškově vyrovnán s ulicemi, které jsou v přímé návaznosti na objekt. 

Vstup do objektu musí být zajištěn i pro osoby s omezenou schopností pohybu. Napojení 

bude provedeno v přípustném spádu, který bude odvádět vodu ve směru od polyfunkčního 

domu. Návaznost vstupů do objektu je přímo z pěší zóny. 

 

5.5 Napojení zeleně na přilehlé okolí 

 

Z důvodu celkového zastavění daného pozemku se nedalo vyřešit napojení zeleně na okolí. 

Důvodem byl i fakt, že v ulici Zámecká není vybudována žádná zeleň, na kterou by byla 

možnost se napojit. Alternativou by byla možnost odkoupení přilehlých parcel č. 436 od 

města Ostravy a upravit zeleň na tomto pozemku. 
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6. Propočet 

 

Jedním z cílů bakalářské práce je stanovení propočtu nákladů. Za tímto účelem byl 

spočítán obestavěný prostor. Předmětem bakalářské práce nebylo vyřešení základů, které 

jsou částí ve výpočtu obestavěného prostoru. Z tohoto důvodu byla kubatura základů jen 

odhadnuta z velikosti a rozměrů objektu. Zbytek konstrukce potřebný pro výpočet je znám 

a tudíž je kubatura spočítána. Dalšími potřebnými informacemi pro stanovení propočtu 

bylo určení dimenzí přípojek. Ani stanovení těchto dimenzí nebylo předmětem práce, proto 

byl proveden odhad. Přípojka kanalizace byla provedena z PP DN 250 mm, vodovod z PE 

DN 50 mm, plynovod z plastu DN 40 mm a elektrická energie by měla být připojena 

kabelem NN 3 x 120 + 70. Dalším prvkem pro stanovení propočtu byla kanalizační šachta 

z prefabrikovaných dílců d hloubky 4m. Dále do celkové ceny byly započítány projektové 

a inženýrské práce, náklady na umístění stavby a rezerva pro stavbu. 

 

6.1 Výpočet obestavěného prostoru 

 

Op = Oz + Os + Ov + Ot  [5] 

 

Základy: 

Oz = Ozpasy + Ozpatky + Ozpodklad = lpasy x hpasy x špasy + lpatky x hpatky x špatky x npatky +  Spod x 

hpod = (110,68 x 0,9 x 1,2) + (0,9 x 09, x 1,2 x 6) + (404,812 x 0,15) = 186,1 m3 

 

Spodní stavba: 

 

Os =S1.PP x h1.PP = 479,35 x 3,65 = 1725,66 m3 

 

Vrchní stavba: 

 

Ov =Ov1.NP + Ov2.NP + Ov3.NP + Ov4.NP = 1677,725 x 2 +1220,765 + 924,295 =               

= 5500,51 m3 

 

Ov1.NP = S1.NP x h1.NP = 479,35x 3,5 = 1677,725 m3 

Ov2.NP = S2.NP x h2.NP = 479,35 x 3,5 = 1677,725 m3 
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Ov3.NP = S3.NP x h3.NP = 348,79 x 3,5 = 1220,765 m3 

Ov4.NP = S4.NP x h4.NP = 348,79 x 2,65 = 994,294 m3 

 

Střecha: 

 

Ot= Ot1 + Ot2 = 221,4339 + 122,06 x 0,05 = 227,547 m3 

 

Op = Oz + Os + Ov + Ot = 186,1 + 1725,66 + 5500,51 + 227,5 = 7639,8 ≈ 7640 m
3
  

Z toho: 

 

• Odstavné a parkovací plochy…………….1725,66 m3 

• Restaurace…………………………………3355,45 m3 

• Bydlení……………………………………..2215,06 m3 

 

Ceny použité v propočtu za 1 m3 

 

• Odstavné a parkovací plochy…………….6000 Kč 

• Restaurace…………………………...……6389 Kč 

• Bydlení………………………………..…..6894 Kč 

• Cena pozemku za 1 m2……………………15000 Kč [8] 

Způsob výpočtu ceny, která je uvedena v celkových nákladech, je ovlivněna procentuálním 

zastoupením základů nebo střešní konstrukce v každém podlaží. Procentuální zastoupení 

základů k celé stavbě je 4,75% a střešní konstrukce 7,75%. Od těchto hodnot se odvíjí cena 

daného provozu. Způsob výpočtu ceny: 

 

• Podzemní garáž   -4,75% (6000 Kč – 285 Kč = 5715 Kč) 

• Restaurace   -12,5% (6389 Kč – 799 Kč = 5590 Kč) 

• Bydlení   -7,75% (6894 Kč – 534 Kč = 6360 Kč) 
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6.2 Celkové náklady 

 

Tab.1 Celkový propočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Položka Výměra 
Jednotková 

cena Celková cena 

I. Pozemek 481 m2 15 000 Kč 7 215 000,0 Kč 

II. 

Podzemní garáže 1911,76 m3 5 715 Kč 10 925 708,4 Kč 

Restaurace 3355,45 m3 5 590 Kč 18 756 965,5 Kč 

Bydlení 2220,924 m3 6 360 Kč 14 125 076,6 Kč 

Přípojka vodovod PE DN 50 mm 1,66 m 1 024 Kč 1 699,8 Kč 

Přípojka kanalizace PP DN 250 mm 3,73 m 4 464 Kč 16 650,7 Kč 

Přípojka plyn, plast DN 40 mm 4,26 m 687 Kč 2 926,6 Kč 

Přípojka el. v zemi NN 3x120+70 0,48 m 922 Kč 442,6 Kč 

Kanalizační šachta z prefa dílců, hl. 
4m 

1 ks 28 038 Kč 28 038,0 Kč 

Celková cena ze stavební části 43 857 508,2 Kč 

III. Projektové a inženýrské práce 8% ze stavební části 3 508 600,7 Kč 

IV. Náklady na umístění stavby 8% ze stavební části 3 508 600,7 Kč 

V. Rezerva 10% ze stavební části 4 385 750,8 Kč 

     Celková cena 62 475 460   Kč 
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7. Závěr 

 

Bakalářská práce zpracovává především návrh polyfunkčního domu v centru města 

Ostravy v proluce na nároží ulic Zámecké a Dlouhé. Hlavní část návrhu řeší především 

dispoziční schéma. Návrh splňuje podmínky územního plánu a regulační podmínky. 

Polyfunkční dům řeší i problém s parkováním. V jeho suterénu se nachází plocha pro 

hromadné parkování, která splňuje parkování pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

V podzemních garážích budou parkovat obyvatelé polyfunkčního domu a zaměstnanci 

navrženého provozu. Návštěvníci objektu jsou odkázáni na budoucí parkovací dům 

v nedaleké ulici Purkyňova. Parkování v suterénu zabralo většinu místa a zbytek byl využit 

jako technická místnost a pro odpadové hospodářství. Jako občanská vybavenost byla 

v polyfunkčním domě navržena restaurace. Provoz stravování zabírá první i druhé 

nadzemní podlaží a je propojen vnitřním schodištěm a otevřenou galerií. Kapacita je 

navržena cca na 155 hostí. Ve zbývajících dvou patrech objektu jsou navrženy byty. 

V každém podlaží jsou dva prostorné byty s výhledem na Masarykovo náměstí. Bytová 

nástavba je provedena jako dřevostavba, která zanese nový materiálový prvek do území. 

Byt v třetím nadzemním podlaží na nároží domu nesplňuje požadavky na oslunění. 

Důvodem je špatná orientace oken ke světovým stranám. Tento problém byl způsoben 

nevhodným umístěním proluky. Ostatní byty splňují tento požadavek na proslunění. 

Problém s odpadovým hospodářstvím byl vyřešen umístěním odpadových kontejnerů a 

popelnic do suterénu polyfunkčního domu. Kontejnery a popelnice budou vyváženy dle 

smlouvy s firmou zajišťující tuto službu. Napojení stavby na okolí proběhlo dodlážděním 

rozebrané dlažby, v těsném okolí s objektem, která byla rozebrána po dobu výstavby. 

Napojení dlažby proběhlo tak, aby byl zajištěn přístup do polyfunkčního domu i osobám 

s omezenou schopností pohybu. Posledním cílem bylo stanovení propočtu nákladů. 

Propočet byl stanoven z výpočtu obestavěného prostoru a dle jednotkových cen technicko 

– hospodářských ukazatelů. Konečný návrh polyfunkčního domu by měl vhodně zaplňovat 

místo proluky a sloužit obyvatelům bydlících v bytech objektu a také lidem žijícím v 

okolním území. 
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Příloha č. 1 -  Výpočet počtu odstavných a parkovacích míst 

 

Výpočet byl proveden dle normy č. 73 6110 – projektování místních komunikací 

 

Stupeň automobilizace 1:3 => ka = 0,73 

Charakter území – skupina C (obce, města na 50 000 obyvatel – stavby v centru obce, 

historickém jádru). 

 

Součinitel redukce počtu stání pro skupinu C kp = 0,25 

 

N = O0 x ka + P0 x ka x kp 

 

Počet odstavných stání pro byty: 

Byty – celková plocha bytu nad 100 m2 => 2 stání na byt 

 

NB = 4 x (O0 x ka) = 4 x (2 x 0,73) = 5,84 => 6 stání 

 

 

Počet parkovacích míst pro restauraci: 

Restaurace – 3 – 4 m2 => 1 stání 

Plocha restaurace = 444 m2 => P0 = 444/4 = 111 

 

NR = P0 x ka x kp = 111 x 0,73 x 0,25 = 20,25 =>21 stání 

 

Celkový počet odstavných a parkovacích stání: 

 

N = NB + NR = 6 + 21 = 27 stání 

 



Příloha č. 2 - Zakreslení stávajícího stavu plynovodní sítě, RWE 

Distribuční služby, s.r.o 







Příloha č. 5 – Ortofoto 
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