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Fakulta stavební, VŠB – TUO. Bakalářská práce, 31 stran, vedoucí Ing. Jiří Kalvach 

 

 Bakalářská práce se zabývá studií objektu občanské vybavenosti. Studie zpracovává 

s použitím typologických zásad změnu využití stávající budovy služeb, spočívající 

zejména v nástavbě druhého nadzemního podlaží  a jeho dispozičního uspořádání. Objekt 

bude splňovat požadavky na přístup osob s postižením podle vyhl. 398/2009 Sb. V platném 

znění a to v obou podlažích. 

 Studie bude vypracovaná ve dvou variantách, s tím, že jedna varianta bude 

akceptovat stávající rozmístění služeb v přízemí a druhé vyřeší bez nutnosti omezení 

nákladů a náročnosti jiné využití přízemí s případným propojením obou podlaží (podrobně 

bude rozpracována jedna varianta). 

 Funkční využití budovy se očekává jako multifunkční vzdělávací centrum, prostor 

umožňující terapeutická setkáni, gastronomii a jiné volnočasové aktivity. 

 

Annotation   

Hana Kokešová, Study of civil center extensit in Ostrava, Department of Urban 

Engineering, Faculty of Civil Engineering, VŠB - TUO. Bachelor thesis,31 pages, leading 

Ing.  Georgie Kalvach 

 

 Bachelor thesis studies the building amenities. Study processes using the principles 

of typological change in the use of existing building services, focused mainly on 

aboveground superstructure second floor and its arrangement. The building will meet the 

requirements for access for persons with disabilities in accordance with Reg. 398/2009 

Coll. As amended, and thewo floors.  

 The study will be developed in two versions, with the fact that one option is to 

accept the deployment of existing services on the ground floor and second resolved 

without the necessity of reducing costs and complexity other use of the ground with a 

possible connection between the two floors (to be elaborated in detail one variant). 

 Functional use of the building is expected to be a multipurpose training center, 

space permitting therapeutic meetings, dining and other leisure activities. 
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m  metr 

mm  milimetr 

Tg  tangens úhlu 

ČSOB  Československá obchodní banka 

MHD  Městská hromadná doprava   

DPO  Dopravní podnik Ostrava 

Mpa  Megapascal 

U120  Profil tvaru písmene U 

Cdm  Cihla děrovaná malá 

ČSN  Česká státní norma 

NP  Nadzemní podlaží 

SEČ  Středoevropský čas 
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1. Úvod 

 

1.1 Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem této bakalářské práce je navrhnout studii změn objektu občanské vybavenosti. 

Objekt se nachází v Ostravě, v městské části Poruba v lokalitě známé pod názvem Duha. 

Umístění a rozloha objektu je patrná ze situace území. Rozsah možných změn a úprav je 

limitován hranicemi stavební parcely podle kopie z katastru nemovitostí. V současné době 

je objekt využíván pro některé služby občanům, zahrnující především prostory pro 

občerstvení a sázkové hry.  

 

1.2 Cíle bakalářské práce 

 

Cílem studie je předložit návrh, který změní a rozšíří možnosti občanského využití objektu 

a v neposlední řadě také architektonický výraz stavebního díla. Základním požadavkem 

pro nové objemové řešení je zachování základní funkce občanské vybavenosti. Tento 

požadavek je determinován územním plánem a striktními regulativy předmětné lokality.  

 

1.3 Výchozí podmínky pro studii 

 

Budova nemá zpracován žádný pasport ani nebyly objeveny žádné dostupné výkresové a 

textové podklady, které by objasňovaly některé stavební funkční souvislosti, ani které by 

dokladovaly změny provedené v průběhu užívání budovy. Budova z roku 1978 byla 

původně pasáží s funkcí prodeje drobného zboží v nadzemním podlaží a s občanskými 

toaletami v suterénu. Prvním krokem před dalšími úvahami o změně objektu bylo 

vypracování dokumentace stávajícího stavu. Zaměření jsem provedla v měsíci říjnu 2009. 

Průzkumem byly zjištěny statické podmínky stavby a tím také možnosti pro novou 

koncepci konstrukčního uspořádání. 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1 Historie území 

Stavba, kterou v této studii řeším se nachází v Ostravě-Porubě v městském obvodu 

Pupkovec. Poruba je někdejší obec, roku 1957 připojená k Ostravě, od 24. listopadu 1990 

jeden z městských obvodů statutárního města Ostravy. Rozkládá se na západě města, v 

jeho slezské části a je jedním z nejlidnatějších ostravských obvodů. Území městské části se 

skládá z celých katastrálních území Poruba a Poruba-sever. 

 Území městského obvodu Poruba je klínem katastrálního území městského obvodu 

Pustkovec,  rozděleno na dvě téměř oddělené části, které jsou propojeny jen úzkým 

koridorem silniční komunikace v Martinovské ulici. Nejstarší částí obvodu je tzv. stará 

Poruba, původní obec, jejíž historické kořeny sahají až do středověku. Většina z 75 000 

obyvatel však žije v sídlištní zástavbě, která byla budována od počátku 50. let 20. století. 

Na území obvodu nejsou větší průmyslové závody, obyvatelé většinou pracují v jiných 

částech Ostravy. Nachází se zde několik základních a středních škol. Od roku 1973 v 

Porubě sídlí Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

 Pustkovec je od 24. listopadu 1990 městským obvodem statutárního města Ostravy 

o rozloze 106,95 hektarů. Název je odvozen od staršího českého jména Pustimír. První 

písemná zmínka o obci pochází z roku 1377, samotná obec byla založena na přelomu 13. a 

14. století. Původně byla rozdělena na dvě části, avšak roku 1447 ji rytíř Jindřich z 

Děhylova se svou manželkou Kateřinou sjednotil. 

 V obecním znaku najdeme vyobrazení anděla, které zřejmě souvisí s výstavbou 

kaple zasvěcené Andělu strážnému v roce 1882. Ta byla roku 1949 vyzdobena malbami 

známého malíře Valentina Držkovice. Dne 6. prosince 1998 vysvětil biskup František 

Lobkowicz kostel zasvěcený sv. Cyrilovi a Metodějovi. Ten má půdorys rovnoramenného 

kříže a je vysoký 12 metrů. Ve 24metrové zvonici, která je netradičně umístěna vedle 

kostela, jsou tři zvony. Obec byla během druhé světové války osvobozena Rudou armádou 

dne 28. dubna 1945. [4] 

 



 9 

2.2 Typologické údaje pro občanskou vybavenost 
 
  2.1.1 Stavby se shromažďovacím prostorem 
Objekt mého zájmu, jehož hlavní funkcí je uspokojit potřeby občanů a poskytnout jim 

prostory, jenž mohou využívat pro volný čas a zábavu, zahrnuje plochy pro 

shromažďování. Použitím typologických zásad, které jsou v návrhu zahrnuty, přispěji 

k vytvoření bezpečných a komfortních prostor. 

 

 Obecné požadavky na stavby občanské vybavenosti zahrnují zásady pro dodržení 

bezpečnosti při požáru. Stavby musí být situovány a vybaveny tak, aby v případě havárie 

nebo požáru, byla v nejvyšší možné míře zaručena bezpečnost osob nacházejících se v této 

stavbě nebo její blízkosti. K zvýšení bezpečnosti při požáru přispějeme zřízením 

přístupové komunikace, popřípadě nástupní plochy pro pohotovostní, požární a jiná 

záchranná vozidla. Výškové rozdíly na únikových cestách z prostorů určených pro 

shromáždění osob, které jsou menší než 400 mm, musí být vyrovnány rampami se sklonem 

nejvýše 1:12. 

 

 Dalším správně navrženým prvkem, který přispěje k bezpečné evakuaci, je 

schodiště a schodišťový prostor. Schodiště uvnitř prostor určených pro shromáždění osob a 

schodiště na únikových cestách z tohoto prostoru, určená pro únik více než 50 osob, musí 

mít sklon schodišťových ramen od 25° do 35°. Jejich ramena musí být přímá. Schodiště 

vedoucí z prostor určených pro shromažďování musí mít podestu nejvýše po 15 stupních  a 

schodišťové podesty před a za dveřmi. Podesta musí být rozšířena tak, aby  otevřením 

dveří nedošlo k zúžení započitatelné šířky únikové cesty. 

  

 Objekty, jenž zajišťují funkci shromažďování lidí, ať už se jedná o jakýkoli účel, 

musí být vybaveny hygienickými zařízeními pro tyto návštěvníky. Vždy pro 50 žen nebo 

100 mužů musí být k dispozici samostatná místnost se záchodovou mísou  a dále vždy pro 

50 mužů jedno pisoárové stání nebo mušle a alespoň jedna samostatná místnost se 

záchodovou mísou pro osoby používající vozík pro invalidy. Personál musí mít hygienické 

zařízení oddělené od zařízení pro veřejnost. Hygienické zařízení musí být vždy uspořádáno 

podle pohlaví odděleně. 
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 TAB.1.:Hygienická zařízení pro shromažďovací prostory 

Na počet žen 
Počet 
WC Na počet mužů 

Počet 
WC 

Počet pisoárových 
stání 

50 2 100 1 1 

každých dalších 50 1 každých dalších 100 1 1 
 
 
  2.1.2 Stavby pro obchod 
Nové řešení využití objektu u Duhy zahrnuje také funkci prodeje zboží. Jsou navrženy 

prostory pro prodej knih a zároveň prostory pro uskladnění zboží.  Typologická zásady pro 

tyto druhy využití staveb pojednávají především o  komunikačních tocích, konkrétně o 

jejich správných návrzích. 

 

          Ve stavbách pro obchod musí mít hlavní komunikace v prodejních  místnostech 

průchozí šířku alespoň 2000 mm, v přízemí 2500 mm. Při křížení  těchto  komunikací 

nesmí chybět ukazatele k východům, únikovým cestám a  hlavnímu schodišti. Vstupy pro 

příchod zákazníků navrhujeme oddělené od  vstupů pro personál z důvodů funkčních toků. 

Tyto stavby musí být vybaveny samostatnou místností se záchodovou místností pro 

veřejnost odděleně pro muže  a ženy, obojí s předsíní a umyvadlem, v počtu odpovídající 

kapacitě stavby. [1] 

 

2.3 Požadavky na přístup osob s postižením 

 

  2.2.1 Bezbariérové prostředí 

Pozemní stavby a především stavby pro občanskou vybavenost by měly být dostupné všem 

skupinám obyvatel i jedincům s nejrůznějším omezením. Způsob, jak umožnit těmto 

skupinám bezproblémové užívání staveb spočívá ve vytvoření bezbariérového prostředí. 

Abychom takové prostředí byli schopni navrhnout je nezbytné znát potřeby osob 

s postižením. Každé postižení má svá specifika, která určují možnosti pohybu a orientace.  

 

• osoby se zdravotním postižením: 

  osoby s těžkým pohybovým postižením; 

  osoby s postižením zraku; 

  osoby s postižením sluchu; 
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• osoby s dočasným zdravotním postižením - osoby, kterým znemožňuje 

pohyb zdravotní úraz např.: zlomená končetina. Dále jsou to jedinci trpící náhlou 

zdravotní indispozicí např.: nevolnost, epilepsie, slabost,  alergie 

 

• senioři;  

 

• osoby s dočasným pohybovým omezením - mezi tuto skupinu patří 

především  těhotné ženy, rodiče s kočárky, osoby doprovázející lidi s mentálním 

postižením 

 

• osoby malého či nadměrného vzrůstu 

 

 Vytvoření bezbariérového prostředí spočívá v odstranění bariér, popřípadě návrhu 

řešení, jak tyto bariéry překonat. Rozlišujeme několik typů bariér. Vertikální bariéry, pro 

tento druh jsou nejtypičtějším překážkou schody a výškové rozdíly větší 20 mm. 

Horizontální bariéry jako například sklony ramp, povrchy pochozích ploch. Prostorové 

bariéry souvisí s manipulačními možnostmi nebo jsou způsobeny nevhodným umístěním 

mobiliáře. Dále pak antropometrické bariéry, které souvisí s dosahovými vzdálenosti, 

výškovým osazením zařizovacích předmětů a podobně. S ergonomickými bariérami se 

setkávají především lidé s omezenou schopností pohyby, jde například o tvar kliky, madla, 

nevhodně umístěný mobiliář a nábytek. Poslední skupinu tvoří tzv. orientační bariéry, které 

vznikají v důsledku chybějících taktilních informací, orientačních systémů,  piktogramů a 

podobně. 

 

         Při návrhu prostor, které jsou určeny k užívání  jak zdravých uživatelů, tak  osob 

s určitým omezením platí a měli bychom dodržovat nepsané pravidlo, které říká, že 

opatření a nároky na bezbariérové užívání staveb nesní být v takovém rozsahu, aby 

podstatným způsobem omezovaly nebo nějak znemožňovaly užívání stavby ostatním 

uživatelům. 

 

  2.2.2 Osoby s těžkým pohybovým postižením 

Největší skupinou tělesně postižených lidí tvoří právě osoby s těžkým pohybovým 

postižením. U těchto osob je jedinou možností pohybu použití invalidního vozíku. Díky 
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jeho pomoci je jedinec schopen se pohybovat horizontálně i vertikálně. Právě invalidní 

vozík je základním vodítkem pro typologicky správný návrh bezbariérového prostředí.  

 

Největší překážkou pro jedince s pohybovým postižením je překonání výškových 

rozdílů a délkových mezer. Překonání jakéhokoli výškového stupně i minimálního sklonu 

vyžaduje pro osobu s omezenou schopností pohybu značnou tělesnou námahu nebo 

dokonce nepřekonatelnou překážku. Maximální výškový rozdíl ve vstupu musí být do 20 

mm a jeho překonání musíme zajistit rampovým nájezdem. 

 

 Velký problém činí také nedostatečné manipulační plochy a dosahové úrovně. 

Kritéria pro manipulační plochy se odvíjí od velikosti invalidního vozíku. Minimální 

manévrovací plocha pro vozík je plocha obdélníka 1500x1200mm, což umožní otočení 

pouze o 90°. Komunikační prostory musejí umožnit otáčení vozíku o180°, resp. 360°. 

Tomu odpovídá kruhová plocha o minimálním průměru 1500 mm. Pro komfortní otáčení 

by měla být manévrovací plocha větší. 

  

 Jakákoli činnost těžce pohybově postižených lidí je prováděna v sedě, z toho 

vyplívají další požadavky na výšku pracovních či obslužných ploch, která jsou optimálně 

750 – 850 mm (minimálně 700mm). Prostor pod stolem či umyvadlem a  hloubku 

zařizovacích předmětů udává  vyčnívajícími podpěrka pro nohy, činí minimálně 600 mm. 

 

 Vertikální přesun osob s těžkým pohybovým postižením musíme zajistit například 

instalováním zdvihacích plošin, navrhují se především u změn staveb, přednostně volíme 

přesun pomocí ramp s vhodným sklonem a výtahových klecí pro překonání vzdáleností 

mezi podlažími. Pro správnou funkci a obslužnost mají tyto prostředky stanoveny 

minimální rozměry, limity a požadavky na umístění.  

 

Požadavky na svislé zdvihací plošiny stanovují české technické normy. Minimální 

rozměry šikmých zdvihacích plošin (poháněných schodišťových výtahů) jsou 900 mm x 

1400 mm. 

 Rampy také podléhají požadavkům pro bezbariérové užívání. To je zajištěno při 

dodržení limitních rozměrů. Šířka šikmé rampy je minimálně 1500 mm a její šikmý sklon 

nesmí překročit poměr 1:16. Není-li šikmá rampa delší než 3000 mm, smí mít sklon 

maximálně v poměru1:8. U ramp, které jsou delší než 9000 mm navrhujeme podestu 
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s minimální délkou 1500 mm. Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách madla ve 

výšce 900 mm. Pro komfortní užití se doporučuje druhé madlo ve výšce 750 mm, které 

musí přesahovat o 150 mm na začátku i konci madla. Pro možnost pevného uchopení 

madla musí tvar madla umožňovat uchopení shora a jeho vzdálenost vůči svislé stěně musí 

být nejméně 60 mm. Opatření proti sjetí vozíku, popřípadě vodící linií pro slepeckou hůl 

navrhujeme spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl s výškou nejméně 

100mm. 

 

Požadavky na výtahy se odvíjejí od potřeb uživatelů, případně jejich doprovodu. Je 

dán nejen minimální rozměr, ale také požadavky na rozměr dveří a umístění základních 

ovládacích prvků. Výtahové klece jsou v technické normě rozděleny podle rozměrů a 

způsobu užití do tří typů. Pro občanskou vybavenost bez zdravotní a sociální péče volíme 

nejméně typ výtahové klece číslo 2. Tomuto typu odpovídá rozměr klece 1100 x 1400 a 

světlá šířka dveří 900mm dle ČSN EN 81-70. 

 

 Základním požadavkům na vybavení klece vyhovují výtahy, které splňují tyto 

požadavky: Nejméně na jedné stěně klece musí být umístěno madlo. Část madla pro 

uchopení musí mít průřez o rozměrech mezi 30 mm a 45mm s minimálním rádiusem 10 

mm. Volná vzdálenost mezi stěnou a částí pro uchopení musí být minimálně 35 mm. 

Výška horní hrany části pro uchopení musí být minimálně 35 mm. Výška horní hrany části 

pro uchopení musí být 900 mm ± 25 mm nad podlahou klece. Madlo může být přerušeno, 

pokud ovladačová kombinace je umístěna na téže stěně, aby se neztížilo ovládání 

ovladačů. Konce madel musí být uzavřeny nebo zahnuty ke stěně, aby se minimalizovalo 

nebezpečí úrazu. Tam, kde je umístěno sklápěcí sedadlo nesmí ve sklopené poloze 

překážet normálnímu užívání výtahu. Sedadlo musí splňovat předepsané rozměry: 

výšku sedadla nad podlahou: 500 mm ±20 mm; hloubku: 300 mm ÷ 400 mm; 

šířku: 400 mm ÷ 500 mm; zatížitelnost: 100 kg. 

  

 V případě velikosti klece typu 1 nebo 2, pokud se uživatel na vozíku pro invalidy 

nemůže otočit, musí se instalovat nějaké zařízení (např. zrcadlo) tak, aby umožnilo 

uživateli sledovat překážky, když se otáčí zpět ven z klece. Pokud je některá stěna klece 

výrazně zrcadlová, musí být přijata opatření k zabránění vytvoření optického klamu u 

slabozrakých uživatelů (např. dekorativním sklem, nebo minimální svislou vzdáleností 300 

mm od podlahy ke spodnímu okraji zrcadla, apod.). 
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Zvláštní požadavky jsou na prostor před těmito prostředky. Volná plocha před 

nástupními místy do výtahu a zdvihacích plošin musí být nejméně 1500 x 1500 mm. 

Rozměry volné plochy před nástupními místy u zdvihacích plošin mohou být ve stísněných 

podmínkách zmenšeny na 800 x 1200 mm u přímého nájezdu a na 1200 x 1500 mm u 

nájezdu s otočením. 

 

  2.2.3 Osoby se sníženou schopností chůze 

Při navrhování stavby pro občanskou vybavenost musíme také myslet na osoby se 

sníženou schopností pohybu. Do této kategorie zařazujeme nejen seniory, kteří této 

skupině dominují, ale patří zde také osoby s dočasným omezením pohybu, jako například 

lidé se zraněním, těhotné ženy a lidé s mentálním postižením. Pro ulehčení chůze těchto 

osob  je nutné zajistit úpravu terénu nebo podlahy protiskluzným povrchem (je dán 

součinitelem smykového tření suchého povrchu 0,6; u šikmých ramp 0,6 + tg x, kde x je 

úhel sklonu rampy). 

 

 Překonávání svislých vzdáleností je pro tuto skupinu obtížné, ale přesto možné. 

Optimálním návrhem pomocných zábradlí můžeme toto omezení eliminovat. Na 

schodištích a rampách proto navrhujeme zábradlí s madly ve výši 900 mm a 750 mm nad 

podlahou a s přesahem minimálně 150mm. Pohodlné schodišťové rameno bude navrženo 

za předpokladu, že výška schodišťového stupně nepřesáhne 160 mm a v jednom rameni 

nebude více než 15 schodišťových stupňů. 

 

Další požadavky, vyplývající z potřeb osob se sníženou schopností chůze se týkají 

komunikačních ploch. Na chodbách je nutno zřídit odpočivné kouty tzv. podél vnitřních 

komunikací by měla být odpočívadla s lavičkami s výškou sedáku cca 500 mm nad 

podlahou a opěradly pro ruce ve výši přibližně 700 mm. 

 

2.2.4 Osoby se zrakovým postižením 

 Rozlišujeme 5 kategorií zrakového postižení:  

• střední slabozrakost 

• silná  slabozrakost  

• těžce slabý zrak 

• praktická nevidomost  

• úplná nevidomost. 
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Jedinci se zrakovým postižením jsou omezeni v bezproblémovém pohybu neostrostí 

či slabostí svého zraku. Usnadnění orientace v prostoru je docíleno užitím různých 

kontrastních barev, řádného osvětlení, zvukových signálů a změnou struktury povrchu. 

Slabozrací lidé využívají při pohybu přirozených vodících linií, je proto na snaze  

nezasahovat do těchto prostor ukládáním předmětů nebo dekorací. Tudíž při navrhování 

dispozičního řešení volíme dispozici jednoduchou a pravoúhlou. Pro snadnou identifikaci 

překážek jako např. dveří, schodů, průjezdů, chodeb a výklenků použijeme úpravu prvků 

v kontrastních barvách, změníme strukturu povrchů a při nutnosti použití nápisů volíme 

jednoduchá a velká písmena. Dále to znamená vyvarovat se návrhu sloupů na 

komunikačních cestách, vynechat vyrovnávací stupně nebo například výstupky ve zdech. 

Pokud nám to konstrukce neumožňuje, volíme zabezpečení těchto prvků zábradlím, 

zarážkou nebo jiným ochranným prvkem, například zdůrazníme ono problémové místo 

vhodným osvětlením. 

 

 Dále je vhodné doplňovat vizuální informace informacemi zvukovými. Většina 

objektů pro občanskou vybavenost umožňuje rozmístění zvukové techniky do 

komunikačních prostorů. Protože lidé slabozrací jsou velmi citliví na oslnění, při 

navrhování umístění oken a okenních prvků dbáme na vyloučení odlesků například 

instalací clonících a stínících zařízení. 

 

  2.2.5 Osoby se sluchovým postižením 

Omezení této skupiny lidí závisí na vážnosti sluchového postižení. Rozlišujeme dvě 

kategorie sluchového postižení. 

  

 Nedoslýchavost je různě těžká porucha sluchu, která ztěžuje až znemožňuje příjem 

zvukových informací. Postižené osoby mají potíže s rozlišením zvuků v hlučném prostředí. 

Řešením je vhodná akustická izolace místností a nutnost doplnit informační systém o 

vizuální informace. 

 

 Neslyšící jsou lidé, u kterých došlo ke ztrátě sluchu. Setkáváme se s hluchotou 

vrozenou a získanou, částečnou a úplnou. Vyskytuje se hluchota jednostranná a 

oboustranná, hluchota v oblasti ucha nebo sluchové dráhy. 
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 Osoby se zhoršeným sluchem nebo osoby neslyšící odezírají ze rtů mluvící osoby. 

Tomu přispívá dobré osvětlení, bez odlesků. Bezpečný pohyb a užívání staveb zajišťujeme 

použitím vizuálních značení, vizuálních sdělovacích prostředků jako tabulek a směrovek. 

[2, 3] 

 

 Shromažďovací prostory jmenovitě zasedací síně, přednáškové sály apod. musí být 

vybaveny indukční smyčkou. Indukční smyčka pro nedoslýchavé je zařízení, které 

vyzařuje do místnosti magnetické pole, jehož vlastnosti se mění podle elektroakustického 

signálu, který je do ní distribuován. Většina sluchadel pro nedoslýchavé má vestavěný tzv. 

indukční snímač, který umožňuje toto magnetické pole zachytit. Pokud je v místnosti, 

divadle, kině apod. instalovaná smyčka, je poslech přes indukční snímač nesrovnatelně 

kvalitnější než poslech přes mikrofon sluchadla. Tyto pomůcky nejsou indikovány pro 

osoby s úplnou hluchotou, protože pro ně nemají význam. Indikace je u osob, jejichž ztráta 

sluchu leží mezi 21 až 90 dB v lepším uchu. [5] 
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3. Současný stav objektu 

 

3.1 Typologické posouzení současného stavu objektu 

 

Objekt byl v minulosti vystavěn jako pasáž v prvním nadzemním podlaží, sloužící pro 

prodej drobného zboží, květin, novin, čerstvých vajec a podobně. Suterén objektu sloužil 

jako veřejné toalety. Způsob dnešního využití stávajícího objektu se v průběhu třiceti let 

částečně odchýlil od původního záměru, což vedlo k nastolení otázky, jak lépe a 

smysluplněji tuto budovu sanovat. Vlivem tohoto odchýlení se nakupily některé 

typologické nedostatky. I přes snahu majitelů přizpůsobit objekt novým uživatelským 

aktivitám se nepodařila taková přestavba, která by zahrnula kompletní změnu dispozice, 

při respektování typologických zásad. Šlo spíše o změny, které byly možné v rámci 

prostorových parametrů budovy a finančních zdrojů majitele. 

 

  Dnešní funkční zaměření objektu je smíšené. Z největší části se zde vyskytuje 

občerstvení, současně s provozováním sázkových kanceláří a loterie. Nachází se zde také 

stánek rychlého občerstvení a prodej  tabákových výrobků, který je integrovanou částí 

venkovní čekárny autobusové zastávky.  

 

 Za největší typologický prohřešek považuji hygienická zázemí jednotlivých 

provozoven. U Sportbaru, který zaujímá největší plochu v objektu je řešení hygieny 

nevyhovující. Pánská toaleta je navržena tak, že pisoárové stání se nachází naproti dveří. 

Dámská toaleta je spojena s toaletou pro invalidy. Hygiena pro personál nezahrnuje sprchu 

ani šatnu. Dále pak nedostatečné skladovací prostory. Tyto nedostatky se podepisují 

negativně na chodu podniku.  

 

Dalším provozem, který se v objektu vyskytuje je stánek rychlého občerstvení. 

Z hygienického hlediska je opět nevyhovující. Mísí se funkce přípravy jídel, skladování 

potravin a osobní hygiena.  

 

U posledního provozu, kterým je herna Intacto, jsem se setkala s podobnými 

nedostatky. Hygienické prostory jsou průchozí z jedné předsíňky. Toalety jsou dvě. Jedna 

pro ženy a invalidy, druhá pro muže. Mužská toaleta nemá pisoárové stání ani předsíňku, 
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umyvadlo se nachází v chodbičce. Hygienické zázemí pro personál je koncentrováno do 

jedné místnosti, opět se zde nenachází sprchový kout, ani místnost plnící funkci šatny.  

 

 Objekt nesplňuje některé podmínky, kladené pro vstup osob s postižením 

pohybového aparátu. Má sice téměř všechny vstupní dveře navrženy z terénu 

s maximálním výškovým převýšením 20 mm, ale průchozí šířkou nesplňuje předepsaných 

1250 mm pro vstupní dveře z venkovního prostoru.  

 

3.2 Rizika související s realizací změn 

 

Nabízí se úvaha nad zamýšlenými změnami pohledem návštěvníků nynějšího podniku. 

Zatím jde o služby pohostinské a služby poskytující možnost hazardních her a sázek. 

Provozování Sportbaru s možností podání sázek na sportovní zápasy je poměrně oblíbená 

činnost u mužské části populace. Záměrem mého projektu je však transformovat objekt 

v kulturní, společenské centrum, které by přineslo duševní osvětu v této lokalitě. Otázkou 

je, zda se nově nabízené služby setkají s úspěchem. 

 

 Při návrhu komplexu knihovny bylo myšleno na možnost menšího zájmu o tyto 

služby, proto jsou v projektu zahrnuty doplňkové služby. Jedná se o prodej knih, který 

doplňuje knihovnické služby a o internetovou kavárnu, jejímž hlavním cílem je přilákat 

mladé lidi, kteří jistě ocení, například při studiu, možnosti výpůjčky, popřípadě interaktivní 

nahlédnutí do publikací a to vše v krásném prostředí kavárny a čítárny. 

 

3.3 Funkční vazby 

 

3.3.1 Poloha objektu 

Objekt se nachází v Ostravě Porubě, v té části, která je známa pod názvem Duha. Lokalita 

je obchodním a společenským centrem městské části Pustkovec. Celou tuto oblast lze 

označit jako přirozený prostor koncentrace obyvatel Ostravy Poruby. Okolí objektu plní 

požadavky funkčního města. Vyskytují se zde základní i doplňkové služby občanům. 

Zmínila bych odvětví potravinářství, které je v této lokalitě nadstandardní. Nacházejí se 

zde tři hypermarkety, speciálka s řeznictvím a prodejem vajec. Další prodejny jsou 

zahrnuty v  komplexu Duha. Nacházejí se zde prodejny s drogistickým zbožím, papírnictví 

a ve dvou zastoupeních také prodejny oděvů. 
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Ke komfortu zdejších obyvatel sídlišť přispívají také peněžní ústavy. Dnešní 

populace je plně závislá na službách poskytovaných těmito středisky. Ti se snaží nalákat 

své zákazníky nejen službami, ale také dostupností svých provozoven. V okolí objektu se 

nacházejí dokonce čtyři provozovatelé finančních služeb a to jmenovitě Česká spořitelna, 

Komerční banka, ČSOB a Česká pošta. 

 

V každém městském centru nesmí chybět pohostinství a bary. V okolí 500 m bychom 

narazili zhruba na deset takových zařízení. Jen v řešeném objektu jsou tři zařízení tohoto 

typu.  

 

Nedaleko  se také nachází Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava a její 

fakulta stavební. Tento fakt vedl k myšlence zrealizovat v dnešním objektu takové služby a 

aktivity, jenž by mohly být využívány mladou inteligencí ze zdejší univerzity. 

 

Objekt je dobře dostupný autobusy MHD, součástí objektu je autobusová zastávka, 

poskytující přímé spojení do hlavních městských obvodů Ostravy. Další poziční výhodou 

je blízkost důležitého městského průtahu ulicí Opavskou. Doprava osobními automobily je 

samozřejmá. K objektu vede vedlejší příjezdová cesta, na kterou navazuje  parkoviště s 36 

parkovacími místy, případně i odstavné plochy pro rezidenty, kteří během dne svá místa 

uvolní. V docházkové vzdálenosti do 200 m  se nalézají další 3 velké parkovací plochy, 

kde je  během dne možnost parkování. 

 

3.3.2 Využití objektu 

Hlavní funkcí, pro kterou je v současnosti objekt využíván je pohostinství a hazard. Objekt 

se rozléhá ve dvou podlažích, z toho první nadzemní podlaží je řešeno v této studii. 

Nachází se zde Sportbar Fortuna, Herna Intacto, Občerstvení u Duhy a trafika, která je 

součástí autobusové zastávky. V suterénu objektu najdeme Hernu u Duhy, poskytující 

mimo jiné provoz veřejných toalet.  

 

 Hazard, vyskytující se v provozech je zde zastoupen ve třech podobách. 

V provozovnách se nachází hrací výherní automaty, elektronická ruleta a sázkové 

kanceláře. Tento druh podnikání je v dnešní době, kdy lidé vidí jako jediné východisko 

z chudoby hazard, velice rozšířen.   
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3.3.3 Související funkční nedostatky 

Objekt je díky své poloze v těžišti území velmi dobře dostupný pro silniční dopravu a pěší 

provoz. Cestování městskou autobusovou hromadnou dopravou je v této oblasti základní 

formou dostupnosti obchodu a služeb, avšak nikoliv tou nejkomfortnější. Velká část 

návštěvníku volí formu osobní automobilové dopravy, která však, a to nejen zde, naráží na 

momentálně neřešitelný problém s nedostatkem krátkodobého i dlouhodobého parkovacího 

stání i odstavných ploch. Parkoviště přilehlé k našemu objektu má kapacitu 36 osobních 

automobilů se třemi vyhrazenými stáními. Odvozená normová potřeba by pro samotný 

dům služeb činila  15 parkovacích míst. Tento výpočet však nezahrnuje potřebu 

odstavných míst pro obyvatele přilehlých bytových domů.  

 

Výpočet potřebných stání pro posuzovanou stavbu dle ČSN 73 6110 Z1 únor 2010 

 

N = Oo × ka + Po ×ka×kp 

 

N celkový počet stání pro posuzovanou budovu 

Oo základní počet odstavných stání pro rezidenty 

Po základní počet parkovacích stání pro jmenovité služby 

ka součinitel vlivu stupně automobilizace;  

  v našem případě  ka = 1,0  (stupeň 400 automobilů / na 1000 obyvatel) 

kp součinitel redukce počtu stání podle charakteru území a úrovně dostupnosti; 

  v našem případě kp = 0,5 (obec nad 50 tis.obyvatel s dobrou kvalitou 

  obsluhy území veřejnou dopravou, korekce počtu stání pro území   

  s mimořádně kvalitní  dostupností pěší docházkou) 

Oo v našem případě Oo = 0 (účelové stání pro návštěvníky služeb, bank a 

  obchodů, protože pro odstavná stání jsou určena další parkoviště v okolí  

  obytných objektů a není možné je do tohoto výpočtu zahrnout, přesto jak  

  z následujícího výpočtu vyplývá lze teoreticky 21 parkovacích míst použít i 

  pro odstavení vozidel rezidentů) 

 

Po v našem případě  Po  vychází z účelu objektu a přilehlých služeb  

  (Česká spořitelna, prodejna DPO a sběrna Sazky a.s.) a Tab.:34 citované  

  normy;bude součtem pěti hodnot Po = P1+ P2 + P3 + P4 + P5 

 



 21 

 

  Pro knihovnu    P1=248 m2/20 = 13 míst 

  Pro prodejnu    P2=135 m2/50=3 místa 

  Pro kavárnu   P3=105 m2/15= 7 míst 

  Pro spořitelnu    P4=150 m2/25= 6 míst 

  Pro prodejnu a sběrnu  P5= 3 místa (tři kontaktní přepážky) 

 

  Po = P1+ P2 + P3 + P4 + P5 = 30 míst 

 

N = Oo × ka + Po ×ka×kp = 0 + 30 × 1 × 0,5 = 15 míst  

 

Ze shora uvedeného výpočtu vyplývá, že disponibilní počet parkovacích míst na 

účelovém parkovišti na ulici Miroslava Bajera vyhovuje předpokládanému způsobu 

nového využití služeb při zachování stávajícího rozsahu pro veřejnost. Konfliktnost situace 

spočívá v nedostatku odstavných stání pro rezidenty v celé lokalitě, proto je nezjistitelný 

počet parkovacích míst trvale využíván k uvedenému účelu. Posuzováno z hlediska potřeb 

nové i stávající občanské vybavenosti je parkoviště kapacitně vyhovující a jako reálné 

řešení shora uvedeného konfliktu se ukazuje celé parkoviště vymezit dopravním značením 

jako účelové, vyhrazené pro využívání služby. 

 

V příloze je uvedena situace odstavných parkovacích míst s označením těch 

odstavných ploch, které lze systémově přiřadit k vyznačeným obytným budovám 

přilehlého okolí, jejíž uživatelé mohou naše účelové parkoviště využívat, což činí. 

Dostupná vzdálenost byla stanovena na 200 m, z důvodů existence dalších navazujících 

odstavných ploch. 

 

Nedostatek parkovacích míst je velkým problémem ve všech částech města. Řešením 

je vybudování patrových parkovacích domů nebo podzemního parkoviště pod řešeným 

objektem. První varianta je těžko realizovatelná, vzhledem k husté obytné zástavbě a 

většinovým soukromým plochám a  druhá varianta se setkává s neúspěchem vzhledem 

k velké pořizovací ceně a téměř nulové návratnosti.  

 

Krajní řešení nedostatku parkovacích míst pro nové služby vidím ve využití 

přilehlých parkovacích ploch. Ve vzdálenosti do 200 m jsou vybudovány 3 velké 
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parkovací plochy a několik menších. Jsou sice určena především občanům bydlícím 

v bytových domech, ale protože obyvatelé bytových domů používají parkovací plochy 

především k odstavování automobilů a to v odpoledních a  nočních hodinách, lze tyto 

parkovací místa využít právě v době nepřítomnosti občanů pro účely parkování 

návštěvníků objektu.  

 
3.4 Stavební konstrukce 

 
3.4.1 Popis technického stavu 

Základové konstrukce budovy jsou uloženy pod úrovni podzemního podlaží na 

předpokládané  kótě – 3,16 m (nebyla provedena sonda) a jsou provedeny stupňovitě 

postupně až na  kótu -0,90 m v nepodsklepené části. Předpokládaná šířka betonových 

vyztužených pasů je 400 mm. Tato šířka při známé plošné únosnosti základového podloží 

0,2 MPa vyhoví i navýšení zatíženo o další nadzemní podlaží a to také proto, že je 

konstrukce nástavby navržena vesměs ze sendvičových prvků s vylehčenou nosnou 

ocelovou konstrukcí.  

 

 Částečné podsklepení budovy je nyní využíváno jako přidružený prostor Sportbaru 

pro doplňkové služby a veřejné toalety. Při návrhu nového využití objektu je suterén 

zrušen a jeho případnou funkci tedy neřeším, protože předpokládám, že reálně nebude 

veřejnosti již sloužit. Do mého nového konceptu uspořádání půdorysu mi vstupní prostor 

nezapadal. 

 

 Svislou nosnou konstrukci tvoří ocelové svařené sloupky z válcovaných profilů 

U120 osazené v nepravidelné modulové síti. Doplňujícím prvkem jsou ztužující a 

zavětrovací příčně i podélně orientované zdi uvnitř budovy.  

 

 Základním vodorovným nosným prvkem jsou příčné ocelové plnostěnné vazníky 

s krakorcovým vyložením pro vytvoření střešního převisu. V podélném směru je vytvořena 

nosná konstrukce podhledu pomocí filigránových příhradových podélníků vložených mezi 

vazníky na úrovni jejich dolní příruby. Tato nosná skladba se opakuje s tím, že mezi 

oběma nosnými konstrukcemi vznikl instalační prostor výšky 1050 mm. Střešní plášť je 

uložen na horním nosném systému vazník – podélníky a je vytvořen trapézovým plechem 

s výškou vlny 80 mm a betonovou mazaninou 120 mm, krytou systémem živičných pásů.  
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 Obvodový plášť je tvořen z osmdesáti procent prosklenými výkladci (včetně 

zaslepených neprůhledným materiálem) a z části parapetními zídkami (zdivo z Cdm) a 

konstrukcí nadpraží nad výplněmi otvorů (sendvičová skladba).  

 
 
 Vnitřní dělící konstrukce jsou tvořeny jednak výše uvedenými ztužujícími stěnami  

a také příčkami na bázi dřeva a sádrokartonu včetně dělících stěn paravánového typu a 

z menší části také ze zdících elementů.  

 

   Obr.1.: Instalační prostor střešní konstrukce 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr.2.: Pochozí  plochá střecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 Energetické náročnost stávající budovy 
Současný plášť vykazuje velmi nízké koeficienty tepelného odporu díky jednoduchému 

zasklení výkladců a subtilním tloušťkám ostatních částí opláštění. Tyto skladby 

samozřejmě ani zlomkově nevyhovují kladeným parametrům na obvodové pláště podle 

ČSN 73 0240.  
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3.4.3 TZB a přípojky 
Vytápění budovy je zajištěno teplovodním systémem a tělesy ústředního vytápění 

s ohřevem média v integrované výměníkové stanici ve východní části stavby. V zimních 

měsících vlivem vysokých tepelných ztrát pláštěm se nedaří udržovat v budově ani dolní 

hranici teplotního režimu pro veřejně přístupné prostory.  

 

 Chlazení v budově je zprostředkováno klimatizační jednotkou ve vybraných 

prostorách a ve větší zbývající částí objektu je zajištěna pouze prostá  výměna vzduchu 

přímým odsáváním systémem podtlakového větrání.  

 

 Rozvody zdravotechniky a elektrotechniky jsou původní z doby výstavby objektu 

s celou řadou dílčích změn, vyvolaných provozními potřebami a zatím plní požadovaný 

účel.  

 

 Přípojky médií podle ověřených parametrů jsou vyhovující pro současný provoz a 

nárůstem nových aktivit se zvýší pouze nároky na odběr elektrické energie. Přípojka 

kanalizace je vyhovující i pro nové aktivity. 

 
3.5 Limity území 
 

Součástí původního stavu je autobusová zastávka. Autobusovou zastávku je nutno 

zachovat také u nového řešení.  Původní umístění je však nevyhovující.  Zastávka je sice 

krytá, ale levá stěna zabraňuje výhledu na přijíždějící autobusy, lidé proto stojí mimo 

střechu a shromažďují se podél severní stěny budovy. Nový návrh tedy vyhověl potřebám 

a komfortu cestujících. Je navržen výklenek ve východní části objektu, který zajišťuje 

ochranu před nepřízní počasí a zároveň nebrání výhledu. 

Obr .3.: Současný stav autobusové zastávky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 Omezujícím parametrem je mimo jiné výška stavby. Celková výška hřebene nad 

okolním terénem v nejvyšším místě činí 8,43 m a vychází z konstrukčních výšek obou 

podlaží, které jsou 3,40 m. Požadovaná světlá výška podlaží 3,0 m vychází z hygienických 

předpisů o ochraně zdraví při práci (nad 101 m2 do 2 000m2 je min. 3,0 m), v našem 

případě budeme vycházet ze situace, kdy se jedná o trvalé pracoviště max. 3 lidí, tedy větší 

rozhodovací váhu bude mít charakter občanské vybavenosti, proto uvažuji o výjimce a 

snižuji ve svém návrhu tuto hodnotu na 2,9 m, což je při největší světlé délce 12 m 

pocitově vyhovující, z pohledu návštěvníků a čtenářů.  

 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že snížit nejvyšší bod stavby ve výšce 8,43 m je 

nesplnitelné. Při posuzování odstupové vzdálenosti podle vyhlášky 269/2009  §25 (4) je 

odstup staveb roven vyšší z výšek protilehlých stěn a to u bytových i nebytových staveb. 

Odstup řešeného domu služeb od bytového dobu č.o. 3 je reálně 10,3 m takže podmínka 

§25 je splněna.  

 

 Jinak to může být s posuzováním zastínění bytů v sousedním bytovém domě č.o. 3. 

Podle konstrukce zastínění provedené dle ČSN 73 4301 Obytné budovy, jak je zřejmé 

z grafického vyjádření v příloze č. 6 , dojde při znázornění nepříznivější varianty zastínění 

1.března v 9.00 hod SEČ k zastínění části pasáže oken ve 2.NP, kde jsou místnosti vesměs 

nočního pobytu a dětské pokoje. Toto krátkodobé omezené zastínění jednoho ze tří bytů 

v podlaží nebude mít vliv na minimální požadované oslunění, když minimálně 1/3 součtu 

podlahových ploch bude osluněna významně nad požadovaný normový standard. 

Posuzovanou obytnou plochou v tomto dotčeném bytě myslím obývací  pokoj a případně 

kuchyň, jež jsou umístěny na západní straně budovy (protilehlé k straně posuzované – 

východní). 

Obr.4.: Zastínění přilehlého bytového domu 
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4. Návrhy změn stavby 
 

4.1 První varianta 
 

4.1.1 Cíle řešení 
Cílem prvního variantního řešení  je zmodernizovat stávající objekt, poskytující 

pohostinské služby a především vytvořit prostory  pro konání různých společenských akcí 

a vyřešit tak lokální nedostatek pronajímatelných prostor pro setkávání občanů 

s prezentacemi jak cestovatelů, tak distributorů  speciálního zboží nebo služeb  z oblasti 

péče o zdraví, či gastronomie a výživy, nebo se vzdělávacími pořady pro seniory i mládež.  

 

Jedná se o přístavbu a nástavbu budovy se širším komplexem služeb. Původní stav 

představují dvě podlaží, jedno podzemní a jedno nadzemní. V těchto podlažích se nachází 

pohostinství, herny a sázkové kanceláře. Využití stávajících podlaží nebude měněno, dojde 

pouze k modernizaci a zvětšení prostor prvního nadzemního podlaží. V části nástavbové se 

budou nacházet pronajímatelné prostory, které mohou být využívány pro konání 

nejrůznějších setkání skupin občanů, schůzek klubů, či propagačních a popularizačních 

akcí. Nové prostory budou vybaveny moderní audiovizuální technikou. Objekt bude 

navržen jako zcela bezbariérový.  

 
4.1.2 První nadzemní podlaží 

Navrhované změny v prvním nadzemním podlaží respektují stávající rozmístění služeb. 

Jsou navrženy drobné změny v dispozičním řešení, týkající se hygienických prostor a 

skladování. Změny tohoto rázu budou provedeny ve všech provozech. Další změny, které 

přispějí ke zlepšení vizuální i funkční stránky souvisejí s rozšířením obvodové konstrukce. 

Tímto zásahem vzniknou plochy, které jsou nutné pro zkvalitnění hygienických prostor a 

dále přibudou prostory, jenž mohou sloužit k pronájmu a podnikání. Funkční využití těchto 

prostor se očekává jako prodej drobného zboží, jmenovitě například výroby klíčů, prodej 

květin, zmrzliny a podobně. 

 

4.1.3 Druhé nadzemní podlaží 
Prostory prvního a druhého nadzemního podlaží nejsou vzájemně propojeny. Funkce, které 

jednotlivá podlaží plní spolu nesouvisí. Vchod do prostor druhého nadzemního podlaží se 

nachází na severní straně objektu, jenž přiléhá k parkovišti, pro účely tohoto objektu 

určeného. Vertikální pohyb zajišťuje dvouramenné schodiště a osobní výtah, nacházející se 

ve vstupní části prvního nadzemního podlaží.  
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Dispoziční řešení nového podlaží vyplývá z účelu prostor. Prostory mají sloužit 

pořadatelům prezentací a to z nejrůznějších oborů. Nástavba je dělena do tří funkčních 

celků. Prvním potřebným krokem, při provozu pronajímatelných prostor je uvést 

návštěvníky. K tomu slouží uvítací hala s recepcí, s příjemným posezením, poskytující 

pohled do okolí, prostřednictvím prosklených vitrín. Součástí haly jsou také hygienické 

prostory, oddělené pro mužské a dámské návštěvníky. Celý objekt je navržen bezbariérově, 

proto v prostorách haly nechybí toalety pro návštěvníky používající invalidní vozík. 

 

Druhý celek tvoří salónky s interaktivním vybavením, pro možnost setkávání skupin 

a prezentování tvorby návštěvníkům. Jsou navrženy tří sály pro různý počet návštěvníků. 

Jejich součástí jsou místnosti pro uschování židlí a vybavení, které umožňuji flexibilní 

vybavení salónku, dle potřeb prezentantů.  

 

Nedílnou součástí každého zařízení jsou doplňkové služby. Při pořádání 

společenských akcí se neobejdeme bez občerstvení. Pro tyto účely slouží samostatná 

místnost s kuchyňskou linkou a stoly. V případě větších akcí se zde mohou pokrmy pouze 

připravovat, k jejich vydání pak může posloužit hlavní hala, nebo naopak se kuchyňka 

může upravit pro potřeby šatny, pomocí přenosných paravanů. 

  
 

4.2 Druhá varianta 
 

4.2.1 Cíle řešení 
Objekt je navržen jako novostavba, na místě dnešního objektu služeb. Stávající  budova 

bude asanována, neboť je dnes již nevyhovující z hlediska provedení stavební konstrukce, 

dispozičního řešení i z pohledu energetické náročnosti.  

 

 Nový objekt zaujímá plochu 430 m2. Má obdélníkový tvar o rozměrech 33,48 x 

12,82 . Leží v mírně svažitém terénu a je navržen jako dvoupodlažní. Obě podlaží budou 

navzájem propojena 2 točitými schodišti, pro zajištění bezbariérového přístupu také 

výtahem. Přístupy do objektu jsou rozmístěny dle potřeby jednotlivých funkčních částí, 

z nichž dva jsou plně bezbariérové. První nadzemní podlaží je navrženo jako průchozí s 

respektováním funkčních celků. 
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4.2.2 První nadzemní podlaží 
Hlavní využití prvního nadzemního podlaží, kde dominuje atraktivní otevřený schodišťový 

prostor, představuje prodejna knih. Na prodejnu navazují prostory pro příjem zboží, 

uskladnění zásob a zázemí personálu prodejny v západní části objektu.  

 

Východní část podlaží zaujímá internetová kavárna, která navazuje na prodejnu knih. 

Součástí kavárny je kromě sedacího nábytku pro odpočinek a relaxaci také bar a jeho 

zázemí pro skladování nápojů i malá denní místnost pro personál.    

  

Hygienické zázemí se nachází v části mezi prodejnou a kavárnou a je určeno nejen 

pro návštěvníky kavárny, ale také pro zákazníky prodejny. Dispoziční řešení tomuto určení 

vyhovuje. Jsou navrženy rovněž bezbariérové toalety, pro dámy i pány odděleně.  

 

 Další prostor v prvním nadzemním podlaží je určen pro potřeby knihovny. Bude 

využit k archivaci a uskladnění knih. Vertikální propojení mezi archívem a  knihovnou 

zajišťuje výtah přiléhající k archívu. 

 

Sklon okolního terénu je řešen dvojí výškovou úrovní 1.NP, kde je překonán třemi 

schodišťovými stupni a také rampou pro osoby s omezením pohybu popřípadě pro 

maminky s kočárky.  

 
4.2.3 Druhé nadzemní podlaží 

V druhém nadzemním podlaží se nachází prostory knihovny. Půjde o moderní knihovnu, 

která bude zajišťovat nejen půjčování knih a nosičů záznamů, ale také služby spojené 

s renovací, s vázáním knih, časopisů a neperiodik, kopírováním, tiskem i většího formátu a 

dalšími reprodukčními technikami. Knihovna navíc nabízí prostory pro čtení knih, 

nejnovějších časopisů a možnost lehkého občerstvení a vybraných nealkoholických nápojů. 

Druhé nadzemní podlaží má své vlastní hygienické zázemí, prostory pro personál, úklid, 

bar a místnost pro nespecifikované doplňkové služby.  

 
 

4.3 Popis stavebně konstrukčních úprav 
 

4.3.1 Dotčení sítí 
Při zřízení základových konstrukcí dojde k přímému dotčení některých přípojek sítí 

technické infrastruktury. Jde o kabelovou přípojku elektrické energie a sdělovacího kabelu 

O2 Telefonica a.s.. Je možné i dotčení vodovodní přípojky, při zjištěné hloubce uložení 1,2 
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m nebo víc (ověřeno pole vyústění s vodoměrnou sestavou v 1.PP) pod terénem. Je to však 

málo pravděpodobné. Dotčené kabely budou samostatně obnaženy a před zahájením 

stavebních prací zajištěny odpovídajícím druhem chrániček, které budou prostupem 

základových pasů.  

 
 

4.3.2 Základové konstrukce 
Současný půdorys domu služeb v mém návrhu rozšiřuji kromě nástavby i přístavbou o 1,3 

m na všechny čtyři světové strany. Chtěla jsem lépe nebo jinak řečeno více využít 

disponibilní plochu stavební parcely, která je větší než stávající zastavěná plocha domem 

služeb. Z toho důvodu budou obvodové stěny uloženy na nové základové pasy, provedené 

jako monolitické, s výztuží do rýhy s nezámrznou hloubkou jeden metr pod terénem se 

zalomením základové spáry v místě změny výškové úrovně přízemí.  Izolace proti vlhkosti 

z natavitelných izolačních pásu oxidačních zatažených pod soklový venkovní obklad.  

 

      4.3.3     Schodiště 
Schodiště jsou v objektu navržena ve dvojím provedení, první jako vyrovnávací mezi 

dvěma úrovněmi v 1. NP se třemi stupni a druhé provedení jako spojovací půdorysně 

zakřivená dvě samostatná ramena do 2.NP s 18 stupni a vloženou krátkou mezipodestou. 

Tato dvě ramena navrhuji jako architektonický prvek interiéru, který velký prostor 

vytvořeného átria jednak rámují a za druhé doplňují a opticky zmenšují. Materiál schodiště 

a jeho povrchová úprava, včetně nášlapných ploch bude sladěn s celým řešením interiéru, 

které bude předmětem činnosti specialisty. 

 

 4.3.4     Svislé konstrukce nosné i výplňové 

Základním nosným prvkem jsou jednak obvodové zdi z pálených tvárnic s tloušťkou 400 

mm a pak také ocelové sloupy, které budou opticky dominovat v prostoru átria. Podélné 

vyztužení objektu bude dvěma vnitřními stěnami svázanými pod úrovni stropu 

monolitickým průvlakem, v příčném směru stejným způsobem třemi stěnami s průvlaky. 

 

 Výplňové stěny (příčky) jsou navrženy z keramických pálených příčkovek 

robustnějšího typu. Chci důsledně zabránit pronikání zvuku ze sanitárních prostor do 

přilehlých uživatelských prostor. 
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 4.3.5     Stropy, podhledy  a střešní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1. NP  je uložena na roštu tvořeném vnitřními ztužujícími průvlaků  

a ztužujícím věncem na  obvodovém zdivu. Navrhuji systémový strop Porotherm s 

příčným kladením nosníků a s odpovídajícími parametry danými maximálním rozponem 

6,25 m (d=500 mm, h= 290 mm).  

 

 Stropní konstrukce nad 2. NP je vytvořena zavěšeným podhledem kazetového typu 

se zvukově pohltivými parametry (lépe Armstrong a Rockfon než Thermatex). Tepelná 

izolace střešního pláště bude rohožemi uchycenými na spodním líci obloukových lepených 

vazníků.  

 

 Hlavním nosným prvkem stropní konstrukce jsou příčně uložené, dřevěné, lepené, 

obloukové nosníky konstantního průřezu s parametry cca 120/600 mm. Zavětrování 

nosníků bude tvořeno svislými Ondřejskými kříži z ocelových lanek s rektifikačními 

napínáky. V podélném směru jsou to vaznice po 600 mm profil 100/200 mm. Podklad pod 

krytinu bude tvořen deskami OSB tloušťky 14 mm. Na zakřivenou plochu bude uložena 

vhodná pojistná hydroizolace a živičná krytina z modifikovaných pásů s posypem 

v červeném tónu. 

 

 4.3.6     Výplně otvorů a opláštění 

Plášť budovy je řešen jako masivní cihelná konstrukce s venkovním zateplením 

provětrávaným systémem s minerální vatou  a deskami Fundermax. Tloušťka minerální 

vaty bude dán podrobným výpočtem, ve kterém bude zásadní roli muset hrát výpočet 

zkondenzovaného množství vodních par v konstrukci a poloha rosného bodu. Mezi 

minerální vatou a venkovními deskami opláštění Fundermax bude odvětrávací mezera 

tloušťky minimálně 40 mm.  

 

 Výplně otvorů jsou vytvořeny kombinací systému výkladců a tradičních oken. 

Dominantním prvkem celého pláště bude prosklený vstupní portál, kde výkladce vyplňují 

celý prostor přes obě podlaží od úrovně chodníku až po římsu. Sklaněné plochy budou 

tvořeny minimálně z termoizolačních dvojskel. U výkladců s úpravou proti rozbití. 

 

 FUNDERMAX desky jsou plošně lisované desky z přírodních vláken s 

dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic 
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podle normy EN 438 (označení HPL). Vyrábějí se v široké nabídce dekorů, v různých 

velikostech a tloušťkách, s rozdílným složením a úpravou povrchu a hran. Nacházejí široké 

uplatnění při výrobě nábytku, vybavování interiérů a pro svou odolnost a mimořádné 

hygienické vlastnosti jsou ideální pro použití v kancelářích, lékárnách, nemocnicích, 

chemických, medicínských a jiných laboratořích, obchodech, potravinářském průmyslu a 

dalších provozech s nároky na hygienu a snadnou údržbu. 

 Venkovní kompaktní desky FUNDERMAX EXTERIOR nachází největší uplatnění 

při obkládání venkovních fasád. Desek se využívá jak při rekonstrukcích a sanacích 

stávajících budov, tak u novostaveb. Desky FUNDERMAX EXTERIOR jsou trvanlivé, 

bezúdržbové a mimořádně odolné proti všem vlivům počasí - voda, mráz, horko, kyselé 

deště. Desky prodlužují životnost fasád a zlepšují tepelně izolační vlastnosti budov. 

Obr.5: Montáž desek na kovovou a dřevěnou nosnou konstrukci 

  
 

 

 

 

 

 

 Kompaktní desky FUNDERMAX EXTERIOR se montují na kovové nebo dřevěné 

nosné konstrukce. Vyrábějí se v tloušťkách od 2 do 15 mm a v široké paletě dekorů 

FUNDERMAX EXTERIOR, která obsahuje barvy UNI, reprodukce kamenů a dřeva.Mezi 

fasádové kompaktní desky FUNDERMAX EXTERIOR a původní fasádu se vkládá 

dodatečná tepelná izolace, která zabraňuje tepelným ztrátám. Izolační materiál zůstává 

suchý a je trvale chráněn před povětrnostními vlivy.  
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5. Závěr 
 

5.1 Zhodnocení řešení 
 
Vypracováním studie vznikl ucelený návrh nového využití objektu služeb. Byly dodrženy 

remulační limity, vyplývající z územního plánu. S přihlédnutím k současnému využití 

objektu byly navrženy služby podobného charakteru, doplněny o kulturní možnosti, které 

v území chyběly. Kombinací kavárny a knihovny došlo k scelení mezi generacemi, 

k propojení zábavy a vzdělání a v neposlední řadě k novým možnostem v oblasti 

knihařského, tiskařského a dalšího podnikání. 

 
5.2  Přínosy vyplývající z řešení 

 
Nahrazení stávajícího nevýrazného pavilonu služeb budovou pro kulturní a společenskou 

osvětu, která v nejbližším okolí VIII. Městského obvodu Poruba chybí a jejíž nový 

moderní architektonický výraz přispěje k oživení dosud nevýrazného prostoru náměstí 

Anny Bejdové, vytvoření nové přitažlivé dominanty, která podtrhne i přítomnost klíčové 

stanice MHD a  bude také odpovídající protiváhou k hmotě objektů obchodního areálu 

Duha na straně jedné  a supermarketu Albert na straně druhé.  
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