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1. ÚVOD 
 

Stavba je složitý proces, při jehož navrhování je nutné přemýšlet o mnoha souvislostech. 

Správné navázání všech činností vede k vytvoření úspěšného díla. O to jsem se pokusil při 

tvorbě mé bakalářské práce. Předmětem je návrh zástavby proluky polyfunkčním domem 

v ulici Nádražní v Moravské Ostravě a řešení problematiky parkovacích míst. Tato práce je 

vypracována v rozsahu objemové studie. 

  Při jejím tvoření jsem se snažil především o vhodné skloubení účelnosti, funkčnosti 

a estetičnosti tak, aby tato stavba svým rázem zapadla do okolního prostředí. Bylo nutné 

vyřešit návaznost polyfunkčního domu na komunikaci v zadní části, aby byla zajištěna 

obslužnost objektu a bezproblémový přístup k  parkovacím místům.  

Řešení půdorysných návrhů jsem zpracoval ve dvou variantách. Na detailní 

propracování jsem zvolil variantu číslo 1. Jejímž dalším popisem jsem se dále zabýval 

v textové části bakalářské práce. Půdorysné návrhy 2. varianty jsou součástí výkresové 

části.  

 

1.1 Předmět bakalářské práce 
 

Předmětem mé bakalářské práce je vypracovat ve dvou variantách návrh zástavby proluky 

polyfunkčním domem v ulici Nádražní v městské části Moravská Ostrava. S detailním 

propracováním jedné varianty. 

 

1.2 Cíl bakalářské práce 
 

Cílem bakalářské práce je navrhnout polyfunkční dům do proluky, který by svým rázem 

vhodně zapadl do řešeného území. Navrhnout vhodný počet parkovacích míst pro 

obyvatele a návštěvníky domu, komunikace pro pěší, rozmístění mobiliáře a úpravy zeleně. 

Vypracovat propočet nákladů navrhovaného řešení. 
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1.3 Získané podklady 
 

- Katastrální mapa  

- Výpis z katastru nemovitostí 

- Územní plán  

- Mapa inženýrských sítí 

- Podklady z archivu města Ostravy 

- Mapy ze serveru www.seznam.cz 

- Mapové podklady z ČÚZK 

- ortofoto mapa 

- zabaged výškopis 

- zabaged polohopis 

- Fotodokumentace stavby 

- ČEZ distribuce, a.s. 

- vyjádření k existenci energetického zařízení 

- výkres stávajícího elektrického podzemního vedení 

- RWE Distribuční služby, s.r.o. 

- vyjádření k existenci plynárenského zařízení 

- výkres stávajícího plynárenského zařízení 

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

- vyjádření k existenci vodovodního a kanalizačního zařízení 

- výkres stávajícího vodovodního a kanalizačního zařízení 
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2. Teoretická východiska 
 

Polyfunkční 

Mající více funkcí. [15] 

 

Budova 

Nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně 

uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí [10] 

 

Proluka 

Nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je 

určen k zastavění [17] 

 

Ordinace 

Místnost pro provádění ošetření nebo vyšetření pacientů [14] 

 

Kancelář 

V hlavním významu tohoto slova se jedná o místnost, kde se úřaduje respektive, kde se 

provádí nějaká administrativní činnost. Taková místnost se česky nazývá úřadovna – čili 

administrativní pracoviště neboli pracoviště úřadu. [14] 

 

Prodejna 

Je obchodní zařízení, maloobchodní prodejní jednotka, která bývá zřízena za účelem 

uspokojování potřeb jednotlivých občanů a jejich domácností. [14] 

 

Byt 

Soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým 

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

trvale určen [10] 

 

Místnost 

Prostorově uzavřená část stavebního díla, která svým stavebně technickým uspořádáním a 

vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto užívání určen [10] 
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Mobiliář 

Je funkční vybavení obytných i nebytových prostor sloužící k různorodým činnostem. [14] 

 

Parkoviště 

Prostor určený pro parkování, jedná se o místo pro delší odstavení, respektive odstávku 

vždy většího počtu motorových (i nemotorových) vozidel z provozu najednou. [14] 
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3. Základní informace o území 
 

3.1 Historie města Ostravy 

 
Ostrava dostala jméno podle řeky Ostravice, která město rozděluje na moravskou a 

slezskou část. Osídlení území, na kterém dnešní město leží, je poprvé doloženo už ve starší 

době kamenné. Asi před 25 tisíci lety měli na vrchu Landek svá tábořiště lovci mamutů, 

což dokládají četné archeologické nálezy. Nejvýznamnějším objevem byla v roce 1953 

nalezená 48 mm vysoká soška, torzo ženské postavy z krevele, kterému se říká Petřkovická 

(Landecká) venuše. Archeologové našli důkazy o tom, že pravěcí lovci používali uhlí ze 

slojí vycházejících na povrch jako palivo. Jde o první doložené použití černého uhlí na 

světě. Na bájném vrchu Landeku vybudoval v 8. století jedno ze svých početných hradišť 

slovanský kmen Holasiců. Někdy ve druhé polovině 13. století tady založil kamenný hrad 

český král Přemysl Otakar II. 

K nejstarším ostravským vsím patří Polská (dnes Slezská) Ostrava, která je 

zmíněna v jednom z dokumentů papeže Řehoře IX. již v roce 1229. Ke střežení hranice 

mezi polským a českým státem byl na ostrohu nad soutokem řeky Lučiny s Ostravicí 

vybudován Slezskoostravský hrad zaznamenaný v listině z roku 1297. Dnešní Moravské 

Ostravě, jejíž název je poprvé uveden v závěti olomouckého biskupa Bruna ze 

Schauenburku v roce 1267, byl statut města udělen zcela jistě před rokem 1279. Nově 

budované město se stalo střediskem pro biskupské vesnice v okolí. Jeho jádro tvořilo 

čtyřúhelníkové náměstí (dnešní Masarykovo náměstí). V roce 1362 mu král a císař Karel 

IV. udělil právo konání 16denního výročního trhu. V roce 1437 pak byla Moravská 

Ostrava definitivně začleněna do hukvaldského panství, jehož osudy sdílela až do roku 

1848. 

Jedinou kamennou budovou ve městě byl, spolu se zámkem kostel sv. Václava 

(první písemná zmínka 1297). Městské hradby byly vybudována v letech 1371-1376. 

Budova radnice na dnešním Masarykově náměstí je poprvé připomínána v roce 1539. 

Prošla několika stavebními úpravami, současná podoba pochází z roku 1859. V roce 1564 

je doložena existence dřevěného kostelíka sv. Kateřiny v Hrabové. V první polovině 16. 

století postavení Ostravy posílilo díky rozvoji řemeslné výroby. Významnou složkou 

hospodářství se stalo rybníkářství. V roce 1533 město zakoupilo ves Čertovu Lhotu (dnešní 
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Mariánské Hory) a v roce 1555 Přívoz. Do života Moravské Ostravy nepříznivě 

zasahovaly vedle vojenských tažení živelné katastrofy – povodně a požáry. Největší požár 

v roce 1556 prakticky zničil domy na náměstí. V roce 1625 zemřela asi polovina obyvatel 

v důsledku morové epidemie. Za třicetileté války patřila Moravská Ostrava k nejvíce 

postiženým městům v českých zemích. Okupovalo ji dánské vojsko, od roku 1642 ze 

slezské strany Švédové. 

Oživení hospodářského života na Ostravsku přinesl objev uhlí v roce 1763 v údolí 

Burňa v Polské Ostravě. S těžbou začal majitel panství František Josef hrabě Wilczek až v 

roce 1787. Prudký růst aglomerace nastartovalo v roce 1828 založení železáren ve vsi 

Vítkovice olomouckým arcibiskupem Rudolfem Habsburským. Napojení na Severní dráhu 

Ferdinandovu v roce 1847 prostřednictvím nádraží ve Svinově a Přívoze způsobily, že 

Ostrava se ve druhé polovině 19. století stala jedním z nejvýznamnějších průmyslových 

středisek rakousko-uherské monarchie. Rozkvět průmyslu vyvolal i příliv obyvatelstva. V 

roce 1830 žily v Moravské Ostravě necelé dvě tisícovky lidí, za padesát let přesáhl jejich 

počet 13 tisíc. Hlavně přistěhovalci obsadili řadu dělnických kolonií v Polské Ostravě, 

Vítkovicích a dalších obcích. Po vzniku ČSR v roce 1918 si Ostrava díky železárnám a 

dolům uchovala významné hospodářské postavení a pomalu se přetvářela ve správní, 

společenské a kulturní centrum. 

K 1. 1. 1924 byla vytvořena tzv. Velká Ostrava, která přinesla sloučení sedmi 

moravských obcí v jeden celek (Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, 

Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou). To významně ovlivnilo stavební vývoj města. 

Vyrostla řada obchodních domů, bank, administrativně správních budov. Nejvíce 

pozornosti připoutala 28. října 1930 slavnostně otevřená Nová radnice s kvadratickou 75 m 

vysokou prosklenou věží. Po Mnichovské dohodě na podzim 1938 a odstoupení 

pohraničních území Německu, vyvrcholila tragédie Masarykova Československa 15. 

března 1939 nacistickou okupací zbytku republiky. Jednotky německé wehrmacht 

vpochodovaly do Moravské Ostravy ještě o den dříve. Největší průmyslové podniky se 

dostaly do správy řískoněmeckého koncernu Göringových závodů a přeorientovaly se na 

válečnou výrobu. Blížící se konec války přinesl v srpnu 1944 nálety anglo-amerických 

spojenců, které město vážně poškodily. Ostrava a její obyvatelé se dočkali osvobození 30. 

dubna 1945.  

Po roce 1945 a v průběhu padesátých let 20. století se Československo orientovalo 

na rozvoj hornictví, ocelářství a dalších oborů těžkého průmyslu. Jeho centrem se stala 

Ostrava. V roce 1949 se začalo se stavbou rozsáhlého průmyslového komplexu Nová huť v 
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Ostravě-Kunčicích. Masivní podpora těžkého průmyslu znamenal příliv nových 

pracovních sil do Ostravy a okolí. V tehdejších okrajových čtvrtích města vyrostla řada 

nových sídlišť, především Poruba, Zábřeh, Hrabůvka, později Výškovice a Dubina. 

Ostrava se stala v roce 1945 sídlem Vysoké školy báňské (přeložena z Příbrami) a pobočky 

Pedagogické fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Ta se osamostatnila v roce 1959 a v 

roce 1991 byla začleněna do nově vzniklé Ostravské univerzity. Kulturní a společenský 

život zajišťovaly dvě stálé scény dnešní Divadlo Antonína Dvořáka  a Divadlo Jiřího 

Myrona. Oblibě hlavně mezi mladými diváky se těší Divadlo Petra Bezruče a Komorní 

scéna Aréna. Pro malé diváky byla v roce 1946 otevřena amatérská loutková scéna s 

názvem Dřevěné království, od roku 1953 profesionální Divadlo loutek. V roce 1954 

začala svou koncertní činnost dnešní Janáčkova filharmonie Ostrava. 

K výrazným politickým a hospodářským změnám došlo po roce 1989. Ostrava se 

stala statutárním městem v čele s primátorem, městskou radou a zastupitelstvem voleným 

ve svobodných a demokratických volbách. V důsledku restrukturalizace průmyslu byla 

razantním způsobem utlumena důlní činnost. Poslední vozík uhlí vyvezený 30. června 

1994 z jámy Odra v Přívoze (dříve Důl František) ukončil více než dvě století trvající 

dějiny aktivního důlního podnikání v Ostravě. Vítkovické vysoké pece, které tvoří 

výraznou městskou dominantu, vyhasly v roce 1998. Ve Vítkovicích se začali orientovat 

na strojírenskou výrobu. Na území města se ocelářství soustředilo do Nové huti (dnes 

Arcelor Mittal. [12] 

 

 
Obr. 1  Znak obvodu Moravská Ostrava 

 

3.2 Širší vztahy 

 
Ostrava je třetím největším městem České republiky a leží na severovýchodě našeho území 

v severním okraji Moravské brány. Je vzdálena 10 km od hranic s Polskem a 50 km od 

hranic se Slovenskem. Protékají jím řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina.  
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Geografická poloha města je určena souřadnicemi 49° 48' 50.689 severní šířky a 

18° 14' 46.315 východní délky. Průměrná nadmořská výška města je 227 m n. m., nejvýše 

položené místo je 336 m n. m. (v oblasti ulice Vodárenské, Krásné pole) a nejníže 

položené místo 193 m n. m (křižovatka ulic Jan Marie a Garbova, Slezská Ostrava). 

Celková rozloha města je 21 427 ha.   

Ostrava je dělena do 23 městských obvodů: Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, 

Lhotka, Mariánské hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, 

Nová Bělá, Nová ves, Ostrava – Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, 

Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, 

Třebovice, Vítkovice. 

Město má dobrou návaznost na silniční dopravu. Nachází se zde dálnice D 47, silnice 

I třídy č. 56 (směr Opava – Frýdek Místek), č. 11 (směr Opava - Český Těšín) a č. 58 

(směr Bohumín – Nový Jičín). Prochází jím také hlavní železniční koridor (směr Bohumín 

– Praha) a samotné město má 6 vlakových nádraží (Ostrava hlavní nádraží, Ostrava – 

Svinov, Ostrava – střed, Ostrava – Vítkovice, Ostrava – Kunčice, Ostrava – Stodolní). 

Letiště je umístěno v Ostravě – Mošnově, vzdálené 25 km od centra města. 

 

 
Obr. 2  Mapa městských obvodů s vyznačením řešeného území 
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3.3 Klimatické podmínky 

 
Území Ostravy spadá do mírně teplé klimatické oblasti. Průměrná roční teplota je 8,8 °C, 

průměrná lednová teplota činí -1,4 °C a průměrná červencová teplota činí 18,3 °C. 

Převládající směr větrů je jihozápadní a průměrný úhrn ročních srážek je 705 mm. [12]  

 

3.4 Životní prostředí 

 
Ostrava patří z hlediska kvality životního prostředí mezi nejzatíženější místa v ČR. Za 

velkými znečištěními stojí převážně velká průmyslová výroba. Dochází zde především 

k překročení limitů ovzduší. Dalšími problémy jsou kontaminace půdy, následky 

způsobené těžbou uhlí, znečistění řek, velké množství průmyslových a komunálních 

odpadů a narůstající automobilová doprava. Ke zlepšení životního prostředí začalo 

docházet po roce 1990. [12] 
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4. Stávající stav řešeného území 
 

4.1 Poloha řešeného území 

 
Místo stavby se nachází v městském obvodu Moravská Ostrava na ulici Nádražní. Má 

geografickou polohu 49° 50' 15.607'' severní šířky a 18° 17' 6.104'' východní délky. Ulice 

Nádražní je na severozápadním konci zakončena hlavním vlakovým nádražím a na 

jihovýchodním konci se napojuje na ulici 28. Října. Jedná se o proluku mezi dvěma 

polyfunkčními domy. 

Má velmi dobrou návaznost na MHD. Nedaleko od místa stavby se nachází 

tramvajové zastávky Stodolní, Hotelový dům Jindřich, autobusové zastávky Husův sad a 

Konzervatoř. V blízkosti jsou také železniční nádraží Ostrava - Stodolní a Hlavní nádrží. 

Má dobrou automobilovou dostupnost. Přístup k řešenému území je možný přes ulici 

Janáčkova.  

V blízkosti řešeného území se nachází různorodá občanská vybavenost. Obchody, 

lékárny, bankomaty, restaurace a parkovací plochy. Dále konzervatoř, Divadlo Jiřího 

Myrona, Akademický filmový klub – kino Vesmír a bazilika Božského spasitele. 

 

 
Obr. 3   Poloha řešeného území 
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4.2 Regulativa řešeného území 

 
4.2.1 Základní informace o regulativech 

V územním plámu města Ostravy je řešené území označeno jako jádrové území, pro které 

platí následující regulativa: 
Jádrové území (Bydlení a občanská vybavenost centrálního charakteru).  

 

Slouží: 

- Soustředění občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrálních 

částí obytných zón. Nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku: 60/50 dB(A) 

 

Funkční využití: 

 

Vhodné: 

- Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území: 

administrativa, peněžnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, 

hotely, zařízení kulturní, církevní, společenská, muzejní, zábavní a zařízení pro 

volný čas.  

- Nájemné bytové domy (nad 3. NP.) s vestavěnou občanskou vybaveností.  

- Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové, parkoviště, hromadné podzemní 

i nadzemní a vestavěné parkovací garáže.  

- Zeleň veřejná a obytná. [4] 

 

Přípustné: 

- Nájemné domy bez občanské vybavenosti, konzuláty, rezidence.  

- Nerušící drobná výroba a služby.  

- Benzinová čerpadla a servisní služby jako součást garáží a parkingů.  

- Nezbytná technická vybavenost. [4] 

 

Výjimečně přípustné: 

- Občanská vybavenost necentrálního charakteru: zařízení předškolní, školská, 

sportovní, zdravotnická, zařízení sociální péče. [4] 
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4.2.2 Prostorová regulace 

- Uliční čára bude sledovat uliční čáru původní zástavby 

- Počet podzemních podlaží není stanoven. [5] 

 

4.2.3 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

- Architektonické řešení naváže ve svých principech na architekturu sousedních 

domů. 

- Přízemí bude zdůrazňovat komerční charakter 

- Materiály použité na vnější povrchové úpravy budou kvalitní, minimálně 

podléhající vlivům prostředí 

- Jejich charakter bude vycházet z tradičních materiálů, používaných pro stavby na 

území centra Moravské Ostravy. [5] 

 

4.2.4 Doprava 

- Dopravní obsluha objektu bude řešena příjezdem z ulice Janáčkova. 

- Součástí plánované okolní zástavby mají být garáže o kapacitě 200 + 100 

automobilů. [5] 

 

4.2.5 Technická infrastruktura 

- Místo a způsob napojení nové stavby na inženýrské sítě je nutno dohodnout s jejich 

operativními správci. [5] 

 

4.3 Historie řešeného území 

 
V minulosti na řešeném místě stála budova, která byla několikrát přestavěna a nakonec 

zbourána. Na základě získaných podkladů z archivu města Ostravy uvádím několik 

historických milníků: 

 

- v roce 1920 bylo vydáno povolení na výstavbu a užívaní cukrářské pece 

- v roce 1926 bylo vydáno povolení k užívání stavby po přestavbě a přístavbě 

objektu 

- v roce 1980 byla provedena kolaudace rekonstrukce pobočky Sport – Turist  
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- 14. 9. 2005 byla podána žádost na demolici pány Ing. Petrem Hradilem a Erichem 

Bergmanem 

- v roce 2006 byl objekt demolován 

 

 

 
Obr. 4  Historická  fotografie 

 

 

4.4 Stávající stav řešeného území 

 
Jedná se o parcelu číslo 796/1. Celková výměra dané parcely je 643 m2. Majiteli pozemku 

jsou pan Ing. Petr Hradil a pan Erich Bergman. V současné době je na stavebním místě 

zřízeno parkoviště pro osobní automobily. Podklad parkoviště je tvořen kamennou drtí. 

Příjezd na parkoviště je řešen z ulice Janáčkova. Na ploše se místy nachází drobná zeleň. 

Terén je rovinný. 
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Obr. 5   Fotodokumentace - pohled z ulice Nádražní 
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5. Průvodní zpráva 

 

5.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby     : Polyfunkční dům v ulici Nádražní 

Druh stavby    : Novostavba 

Místo stavby    : Ostrava – Moravská Ostrava, ul. Nádražní 

Parcelní číslo    : 796/1 

Katastrální území   : Moravská Ostrava 

Město     : Ostrava 

Okres     : Ostrava – město 

Kraj      : Moravskoslezský 

Charakter stavby   : Novostavba 

Datum     : Květen 2010 

 

5.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a majetkoprávních vztazích 

 
Pozemek pro realizaci navrženého záměru se nachází na území Moravské Ostravy, na ulici 

Nádražní. Pozemek není v současné době zastavěn, nachází se na něm parkoviště pro 

osobní automobily a přípojková skříň elektrické energie. Pozemek je rovinatý o 

převládající nadmořské výšce 212,232 m. n. m.  

 

Informace o stavebním pozemku: 

Parcelní číslo    : 796/1 

Výměra [m2]    : 643 

Katastrální území:    : Moravská Ostrava 
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Číslo LV    : 429 

Typ parcely    : Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list    : Ostrava 

Určení výměry    : Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití   : Jiná plocha 

Druh pozemku   : Ostatní plocha 

Ochrana    : Není evidován žádný způsob ochrany 

 

5.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

 
Před zahájením prací na návrhu objektu, byla provedena prohlídka staveniště s pořízením 

fotodokumentace. Na pozemku se nenachází zemědělská půda, ani oblast těžby surovin.  

 Stavební parcela v přední části bezprostředně navazuje na chodník a veřejnou 

komunikaci v ulici Nádražní. V zadní části je navrženo parkoviště a nová komunikace, 

které bude napojena na stávající komunikaci v ulici Janáčkova. 

Dešťové i splaškové vody budou odváděny do jednotné veřejné kanalizace. 

V průběhu výstavby bude se splaškovými vodami nakládáno podle stavebního povolení. 

Napojení vodovodu a plynovodu bude provedeno na veřejný vodovodní a plynovodní řád, 

který se nachází v chodníku na ulici Nádražní. Sdělovací vedení bude napojeno na stávající 

vedení ze sousední parcely č. 797. Na pozemku se nachází elektrická přípojková skříň. Ta 

bude odstraněna a vybudována nová elektrická přípojka. V průběhu výstavby bude odběr 

elektrické energie zajištěn pomocí staveništního rozvaděče, který bude napojen na vedení 

NN.  

 

5.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 
Veškeré požadavky dotčených orgánů ke stavbě, byly zapracovány do projektové 

dokumentace.  
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5.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu, dále je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb, vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 

vyhláškou č. vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

 

5.6 Údaje o shodě s UPD  

 
Navržená stavba plně respektuje v současnosti platný územní plán. 

 

5.7 Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a jiná opatření 

v dotčeném území 

 
Během výstavby bude nutné provést částečnou uzavírku ul. Nádražní, z důvodu provedení 

přípojek inženýrských sítí. Přípojky budou provedeny všechny najednou. Další jiná 

opatření nebudou provedena. 

 

5.8 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 
Jedná se o realizaci polyfunkčního domu, parkoviště a komunikace. V konečné fázi 

výstavby budou provedeny úpravy okolí výsadbou zeleně s osazením mobiliáře. 

Polyfunkční dům bude mít 5 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Budova obsahuje 

obchod, stomatologické ordinace, kanceláře a tři bytové jednotky (2 byty velikosti 2 + kk a 

1 byt velikosti 4 + kk). Parkoviště bude mít 8 parkovacích míst, z toho jedno pro 

vozíčkáře. Bude sloužit pro obyvatele, zaměstnance a návštěvníky ordinací a bytů.  
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5.9 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 
Lhůta výstavby činí 20 měsíců s předpokládaným započetím prací v květnu 2011, po 

obdržení stavebního povolení. 

 Stavba bude realizována dodavatelským způsobem a jednotlivé práce budou 

probíhat v následujícím sledu. Provede se zařízení staveniště, zemní práce, výstavba 

polyfunkčního domu. Jako poslední bude realizováno parkoviště, komunikace a konečná 

úpravy okolí s osazením mobiliáře. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí, bude stavba 

uvedena do užívání. 

 

5.10 Orientační cena stavby 

 
Na základě provedeného propočtu, který je součástí této práce, jednotlivých stavebních 

objektů, byla orientační cena stavby stanovena na 25 966 500 Kč 

 

5.11 Základní údaje stavby: 

 

Celková plocha pozemku  : 643 m2 

Plocha polyfunkčního domu  : 181,3 m2 

Obestavěný prostor    : 2901,16 m3 

Plocha parkoviště   : 112 m2 

Počet parkovacích stání  : 8 míst (7 parkovacích míst a 1 pro vozíčkáře) 

Plocha komunikace   : 193 m2  

Plocha chodníku   : 29 m2 

Plocha zeleně    : 127,7 m2  

Mobiliář    : 2 lavičky, 2 odpadkové koše 
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6. Souhrnná technická zpráva 
 

6.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby     : Polyfunkční dům v ulici Nádražní 

Druh stavby    : Novostavba 

Místo stavby    : Ostrava – Moravská Ostrava, ul. Nádražní 

Parcelní číslo    : 796/1 

Katastrální území   : Moravská Ostrava 

Město     : Ostrava 

Okres     : Ostrava – město 

Kraj      : Moravskoslezský 

Charakter stavby   : Novostavba 

Datum     : Květen 2010 

 

6.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 
6.2.1 Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází v proluce na ulici Nádražní v Ostravě – Moravské Ostravě. Ze 

severní a jižní strany sousedí s již stávajícími objekty. Tato lokalita je situována v blízkosti 

centra města. V současnosti je využito jako parkoviště pro osobní automobily. Na pozemku 

se nachází pouze přípojková skříň elektrické energie. Žádné další objekty nejsou 

evidovány. Staveniště je obdélníkového tvaru. Převládající nadmořská výška je 212,232 m. 

n. m.  

 Řešené území je přístupné z místní komunikace přes ulici Janáčkova a v ulici 

Nádražní navazuje na chodník. Podklad je tvořen převážně kamennou drtí. Staveniště je 

místy pokryto drobnou zelení. V blízkosti se nacházejí všechny inženýrské sítě. 
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6.2.2 Urbanistické a architektonické řešení 

Lokalita, do které je stavba umístěna, je pro tento záměr velmi vhodná. Má dobrou 

návaznost na městskou hromadnou dopravu i na hlavní silniční a železniční tahy. Průčelí 

novostavby je umístěna tak, aby zaplnilo vzniklou proluku a navazovalo svými vstupy 

přímo na chodník v ulici Nádražní. 

Novostavba má obdélníkový půdorys se zastavěnou plochou 13,95 x 13,00 m. 

Navrhovaný objekt je šestipodlažní, z toho je 5 nadzemních, jedno podzemní podlaží. Je 

zastřešen plochou střechou. Výškově je budova srovnatelná s okolní zástavbou. Fasáda je 

provedena z kvalitních materiálů, tak aby dobře odolávala povětrnostním vlivům. Je 

jednoduše členěna. Kamenný sokl z pískovce a vodorovná římsa nad prvním nadzemním 

podlažím zdůrazňují komerční charakter přízemí budovy. Vrchní část fasády je členěna 

třemi vodorovnými římsami. Okna a dveře jsou dřevěná. Budova je navržena moderním 

způsobem, ale zároveň citlivě, tak aby zapadla do okolního prostředí. 

 

6.2.3 Dispoziční řešení 

- navrhovaná budova má 6 podlaží, z toho je 1 podzemní podlaží a 5 nadzemních 

podlaží. 

- 1. NP  -  3. NP je kompletně řešeno pro umožnění přístupu osobám s omezenou 

schopností pohybu. 

- v 1. PP jsou umístěny skladovací prostory pro byty, technická místnost, kočárkárna 

s kolárnou a sušárna. 

- v 1. NP se nachází obchod s jeho zázemím a hlavní vstupy do budovy. 

- v 2. NP jsou zřízeny dvě stomatologické ordinace. 

- v 3. NP jsou umístěny kanceláře. 

- v 4. NP jsou navrženy dva byty 2 + kk. 

- v 5. NP se nachází byt 4 + kk. 

 

1. PP 

 Přístup do tohoto podlaží je zajištěn pomocí schodiště a výtahu. Vstup do chodby, 

ze které jsou přístupné všechny místnosti tohoto podlaží, je umožněn pouze přes dveře 

opatřené zámkem, aby bylo zamezeno přístupu cizích osob. Jsou zde umístěny skladovací 

prostory pro jednotlivé byty. Technická místnost, do které budou přivedeny všechny 

přípojky inženýrských sítí. Dále kočárkárna s kolárnou a sušárna.  
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1. NP 

 V tomto podlaží je umístěn hlavní bezbariérový vstup do budovy z ulice Nádražní. 

Navazuje na komunikační prostor, který vede ke schodišti, výtahu a propojuje obě strany 

budovy. Převážnou část podlaží tvoří obchod, který je celkově řešen bezbariérově. Vstup je 

samostatný. Součástí obchodu je skald zboží, který je umístěn přímo v prodejně, denní 

místnost pro zaměstnance, jejíž součástí je úklidová místnost a WC kabina.    

 

2. NP 

 V tomto podlaží jsou navrženy dvě zubní ordinace. Ordinace přímo navazuje na 

společnou čekárnu. Ta je vybavena sedačkami, věšákem k odkládání oděvů a je z ní přístup 

do skladu a předsíně WC, ve které je umístěno umyvadlo. WC je bezbariérové, aby mohlo 

být užíváno pacienty s omezenou schopností pohybu. Z předsíně je umožněn vstup do 

úklidové místnosti. Denní místnost slouží jako zázemí pro zdravotnický personál. Její 

součástí je WC a umývárna se sprchou. 

 Prostory zubní ordinace jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 49/1993 Sb.  

 Bezbariérová WC kabina je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Splňuje požadavek 

na minimální rozměr kabiny 1800 x 2150 mm. Je opatřena dveřmi o světlosti 900 mm, 

dveře se otvírají ven a je na nich upevněno madlo ve výši 800 mm. Kabina je opatřena 

záchodovou mísou, která je osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční zdi, horní hrana 

sedátka je 460 mm nad podlahou. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou je vzdálenost 

750 mm. Záchodová mísa je umístěna tak, aby umožnila boční přístup. Splachovadlo je 

umístěno na straně přístupu a to ve výši 1100 nad podlahou. Ve výši 150 mm nad podlahou 

je umístěno tlačítko nouzového volání. Po obou stranách záchodové mísy jsou osazena 

madla v osové vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou. Madlo na straně 

přístupu je sklopné, s přesahem 100 mm a na druhé straně madlo pevné s přesahem 200 

mm. Umyvadlo se stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním je ve výši 800 mm 

nad podlahou a z jedné strany je opatřeno madlem. 

 

3. NP 

 Zde jsou navrženy kancelářské prostory. Vstup je z chodby s otvíráním ven 

z požárně bezpečnostního důvodu.  Součástí je kuchyňka, bezbariérové WC, úklidová 

místnost a archiv. V tomto podlaží je schodiště vedoucí do 4. Nadzemního podlaží 
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odděleno prosklenou příčkou s dveřmi, aby bylo zamezeno přístupu cizích osob do 

bytových prostor z důvodu hlučnosti a bezpečnosti. 

 

4. NP 

 Zde se nachází dva byty 2 + kk. Byty obsahují chodbu, která tvoří komunikační 

prostor do všech místností (obývací pokoj s kuchyní, ložnice, koupelna a WC). 

 

5. NP 

 V tomto podlaží je navržen byt 4 + kk. Obsahuje obývací pokoj s kuchyní, na který 

navazuje prostorný balkon, ložnici, dětský pokoj, pracovnu, koupelnu a WC. Komunikační 

prostor mezi místnostmi tvoří chodba. 

 

6.2.4 Stavebně technické řešení 

Stavba je řešena jako železobetonový skelet s výplňovým zdivem z porothermových 

tvárnic. Vnitřní dispozice je tvořena příčkovkami porotherm, čímž je zajištěna vnitřní 

variabilita prostor při změně dispozice. Stavba je po obvodu založena na železobetonových 

pasech. Pod sloupy, které jsou umístěny uprostřed půdorysu, jsou provedeny 

železobetonové patky. Schodiště je trojramenné, železobetonové, monolitické. Šířka 

ramene je 1200 mm. Stupně jsou obložené z dřevěného masivu. V zrcadle je umístěn 

výtah. Jádro výtahu je tvořeno ocelovou prosklenou konstrukcí. Stropy jsou 

železobetonové monolitické. Průvlaky nad sloupy jsou vyhotoveny ze železobetonu. Nad 

okenními a dveřními otvory jsou uloženy překlady značky porotherm. Výplně otvorů 

budou dřevěné profilu EURO. Zastřešení objektu je řešeno pomocí jednoplášťové střechy 

se spádem 2,5 %. Odvodnění je provedeno do žlabu a okapového svodu.  

 

6.2.5 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Dopravní obslužnost objektu bude umožněna přes nově vybudovanou místní komunikaci, 

která bude napojena na stávající veřejnou komunikaci v ulici Janáčkova.  

 Parkoviště o 8 stáních pro automobily bude zřízeno u objektu a bude dostupné po 

zbudované místní komunikaci. Počet parkovacích míst bylo stanoveno na základě výpočtu 

podle ČSN 73 6110. 
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Výpočet celkového počtu stání pro posuzovanou budovu: 

Vzorec podle ČSN 73 6110 : 

N = Oo * Ka  + Po * Ka * Kp 

 

N………celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

Oo……..základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/1000                                   

           obyvatel (1:2,5) (Tab. 1) 

Po……...základní počet parkovacích stání (1:2,5) (Tab. 1) 

Ka……..součinitel vlivu stupně automobilizace (Tab. 2) 

Kp……..součinitel redukce počtu stání určený sloupcem charakteru území A, B, C (Tab. 3)  podle  

               tabulky 4 (vliv polohy posuzovaní stavby/území v obci) a řádkem stupně úrovně  

               dostupnosti podle tabulky  5. 

 
Počet odstavných stání Oo: 

- 2 x byt do 100 m2  2 stání 

- byt nad 100 m2  2 stání 

celkem     4 stání 

 

Počet parkovacích stání Po: 

- obchod     2 stání 

- zubní ordinace   4 stání 

- lékařský personál  2 stání 

- kanceláře   3 stání 

celkem     11 stání 

 

Tab. 1  Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání 
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Součinitel vlivu stupně automobilizace Ka = 1 

 

Tab. 2   Součinitel vlivu stupně automobilizace 

 
 

Součinitel redukce počtu stání Kp = 0,25  

–  stavby v centru obce, v historickém jádru, v památkové rezervaci, velmi dobrá 

kvalita obsluhy území veřejnou dopravou 

– Stupeň úrovně dostupnosti 4 

 

Tab. 3  Součinitel redukce počtu stání 

 
 

Tab. 4  Charakter území 
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Tab. 5  Dostupnost území 

 
Výpočet: 

N = Oo * Ka + Po * Ka * Kp = 4 * 1+ 11 * 1* 0,25 = 4 + 2,75 = 6,75  → 7 stání 

 

Podle výpočtu je u objektu nutné navrhnout minimálně 7 parkovacích míst. 

 

 

6.2.6 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

Vodovod 

Bude zřízena nová vodovodní přípojka pro zásobování objektu pitnou vodou z HDPE 

profilu DN 40, délky 4,15 m. Napojení se provede na veřejný vodovod DN 200 vedený 

v chodníku na ulici Nádražní pomocí navrtávacího pásu. Musí být dodrženo minimálního 

sklonu 3 %. Vodoměrná soustava bude umístěna uvnitř objektu v technické místnosti. 

Vnitřní rozvody bude ze svařovaných plastových trubek. Výpočet návrhu vodovodní 

přípojky je uveden v příloze č. 2. 

 

Kanalizace 

Pro odvedení dešťových a splaškových vod bude vybudována nová kanalizační přípojka 

z PVC profilu DN 150, délky 10m. Potrubí bude napojeno na stávající kanalizační větev, 

umístěnou v komunikaci na ulici Nádražní, profilu DN 500/750. Odpadní vody z veřejné 

kanalizace jsou následně odváděny do ČOV v Ostravě Přívoze. Sklon přípojky bude 30 ‰. 

Výpočet návrhu kanalizační přípojky je uveden v příloze č. 3. 

 

Plynovod 

Zásobování objektu plynem bude z veřejného NTL plynovodu vedeného v chodníku na 

ulici Nádražní. Vnitřní rozvod bude napojen na polyethylenovou plynovodní přípojku, 

profilu DN 40, délky 1,2 m. V minimálním spádu 2 %. Ta bude ukončena hlavním 

uzávěrem plynu, umístěným v opláštění budovy. 
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Elektroinstalace 

Napojení na veřejný rozvod nízkého napětí umístěný v ulici Nádražní, bude zrealizováno 

pomocí nově zbudované přípojky, délky 1 m., ukončené přípojkovou skříní v opláštění 

budovy. 

 

Sdělovací vedení 

Bude provedeno napojení na stávající sdělovací vedení z parcely č. 797. 

 

6.2.7 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba svým charakterem nebude mít žádné dopady na životní prostředí. Vytápění budovy 

a ohřev vody je zajištěno pomocí plynových kotlů, což je šetrné k životnímu prostředí. 

Navržené plynové spotřebiče splňují emisní požadavky. 

V průběhu výstavby nedojde ke vzniku nebezpečného odpadu. Během užívání bude 

stavba produkovat jak běžný domovní odpad, který bude ukládán do kontejnerů 

přistavených u parkoviště a bude pravidelně odvážen sběrným vozem, tak i biologický 

odpad ze stomatologických ordinací. Biologický odpad bude odstraňován denně 

specializovanou firmou. S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech. 

 

6.2.8 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Novostavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Vstupy do objektu jsou bezbariérové přímo z chodníků. Hlavní chodba, vedoucí od 

vstupů do budovy ke schodišti a výtahu, má minimální šířku 1800 mm, tak aby bylo možné 

vyhnutí dvou vozíčkářů. Dostupnost vyšších nadzemních podlaží je zajištěna pomocí 

výtahu, který splňuje požadavky minimálního rozměru pro užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu. Manipulační prostor před výtahem je vždy minimálně 1500 mm. 

Stomatologické ordinace i kanceláře jsou vyřešeny bezbariérově. Navržené parkoviště 

obsahuje jedno parkovací místo pro vozíčkáře.  

 

6.2.9 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD 

Byla provedena vizuální prohlídka staveniště s pořízením fotodokumentace před zahájením 

projektových prací. 
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6.2.10 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Při projektových pracích jsme vycházeli z obdržených podkladů, polohopisného a 

výškopisného plánu. Souřadnicový systém je JTSK a výškový systém Bpv. Stavba bude 

vytýčena oprávněným geodetem a bude určen vztažný výškový bod. 

 

6.2.11 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a provozní soubory 

Stavba se člení na následující stavební objekty: 

SO 01 – Polyfunkční dům 

SO 02 – Vodovodní přípojka 

SO 03 – Kanalizační přípojka 

SO 04 – Plynovodní přípojka  

SO 05 – Elektrická přípojka 

SO 06 – Přípojka sdělovacího vedení 

SO 07 – Zpevněné plochy 

SO 08 – Mobiliář 

SO 09 – Úpravy zeleně 

 

6.2.12 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky  

Stavba svým charakterem nijak neovlivní okolí stavby. Nedojde k zastínění přiléhajících 

staveb. V průběhu stavebních prací může být mírně zvýšena prašnost a hlučnost v okolí 

stavby. Dopad stavební činnosti bude minimalizován zákazem prací v noci a dnech 

pracovního volna. 

 

6.2.13 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při provádění prací bude dodržován zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy, dále vyhláška ČBÚP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a vyhláška ČBÚP a ČBÚ č. 324/1990 

Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 
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7. Ekonomické zhodnocení stavby 
 

7.1 Propočet celkové ceny stavby 

 

Podklady na zhotovení propočtu: 

Ceny potřebné pro výpočet jsou brány ze serveru ˂http://www.uur.cz˃ z katalogu 

průměrných cen dopravní a technické infrastruktury.  

Cena stavební parcely je stanovena z cenové mapy města Ostravy. 

 

Výpočet obestavěného prostoru: 

 

Spodní stavba:     základové pasy: - šířka základů 0,75 m, výška základů 0,9 m 

       Vz = (57,95) * 0,75 * 0,9 = 39,116 m3 

        1PP:  Vp = 462,443 m3 

Vrchní stavba:     1NP:  V1 = 634,725 m3 

  2NP:  V2 = 589,388 m3 
         3NP:  V3 = 589,388 m3 
  4NP:  V4 = 544,050 m3 

  5NP:  V5 = 544,050 m3 

 
Obestavěný prostor celkem:  

 V = Vz + Vp + V1 + V2 + V3 + V4 + V5 = 3 403,160 m3  

 

Stanovení ceny parcely: 

Plocha…………….. …...643 m2 

Cena za m2………..........3 000 Kč/m2 

Plocha * cena = 643 * 3 000 = 1 929 000 Kč 

 

SO 01: Stanovení ceny novostavby: 

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru polyfunkčního domu je 5 800 Kč/m3  

Obestavěný prostor * cena = 3403,16 * 5 800 ≈ 19 738 300 Kč 
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SO 02 – 06: Stanovení ceny přípojek: 

SO 02: Vodovod DN 40: 4 300 Kč/m 

Délka 4,15 m…...............4 300 * 4,15 ≈ 17 900 Kč  

 

Příplatek za vedení v komunikaci:1 326 Kč/m 

Délka 4,15………………4,15 * 1 326 ≈ 5500 Kč 

 

SO 03: Kanalizace DN 150: 3700 Kč/m 

Délka 10m……………....3700 * 10 ≈ 37 000 Kč 

Uliční vpusť prefabrikovaná………….19 400 Kč 

 

Náklady na odfrézování a opravu komunikace činí 600 Kč/m2  

Plocha 8,5 m2…………..600 * 8,5 ≈ 5 100 Kč 

 

SO 04: Plynovod DN 40: 687 Kč/m 

Délka 1,2 m…………….687 * 1,2 ≈ 900 Kč 

  

SO 05: Elektrické vedení: 1 200 Kč/m 

Délka 1 m …………….1 200 * 1 ≈ 1200 Kč 

 

SO 06: Sdělovací vedení: 1 000 Kč/m 

Délka 2 m ………………1 000* 2 ≈ 2 000 Kč 

 

 

SO 07: Zpevněné plochy: 

Komunikace: 794 Kč/m2 

Plocha 193 m2………….794 * 193 ≈ 154 200 Kč 

 

Chodník: 925 Kč/m2 

Plocha 29 m2……………925 * 29 ≈ 26 900 Kč 

 

Parkoviště: 1 380 Kč/m2 

Plocha 112 m2………….1 380 * 112 ≈ 154 600 Kč 
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SO 08: Mobiliář: 

Lavička 2 ks .................................... 18 000 Kč 

Odpadkový koš 2ks ........................ 10 000 Kč 

Cena za osazení laviček .................. ..1 200 Kč 

Cena za osazení košů ...................... ..1 200 Kč 

 

 

SO 09: Úpravy zeleně: 

Založení trávníku parkového: 52 Kč/m2 

Plocha 127,7 m2………..52 * 127,7 ≈ 6 700 Kč 

 

 

Projektové a inženýrské práce 

8% z ceny ………………20 199 500 ≈ 1 616 000 Kč 

 

Náklady na umístění stavby 

6% z ceny………………20 199 500 ≈ 1 212 000 Kč 

 

Rezerva 

5% z ceny………………20 199 500 ≈ 1 010 000 Kč 

 

 

 

Souhrn cen propočtu stavby 

Cena parcely… ................................................................................................. 1 929 000 Kč 

Cena novostavby ........................................................................................... 19 738 300 Kč 

Cena přípojek a komunikací ............................................................................... 424 100 Kč 

Cena mobiliáře a úprav zeleně.............................................................................. 37 100 Kč 

Projektové a inženýrské práce .......................................................................... 1 616 000 Kč 

Náklady na umístění stavby .............................................................................. 1 212 000 Kč 

Rezerva ............................................................................................................. 1 010 000 Kč 

Celková cena bez DPH ................................................................................ 25 966 500 Kč 
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8. Závěr 
 

Úkolem mé bakalářské práce bylo navrhnout polyfunkční dům na ulici Nádražní 

v Moravské Ostravě. Součástí bylo jak samotné vyřešení objektu, tak i potřeby 

parkovacích míst, napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, následné 

úpravy okolí s osazením mobiliáře a zpracování propočtu stavby.  

 Navrhnul jsem budovu o šesti podlažích, která obsahuje prostory pro obchod, 

stomatologické ordinace, kanceláře a byty. Potřebné domovní vybavení je umístěno do 

podzemního podlaží. Všechny prostory, které jsou přístupné pro veřejnost, jsou navrženy 

bezbariérově. Parkoviště o 8 stáních je dostupné přes nově vybudovanou komunikaci, které 

se napojuje v ulici Janáčkova. Stavba je v souladu s legislativními a normativními 

předpisy. 

 Tato práce mě velmi obohatila. Při navrhování jsem řešil spoustu problémů a přišel 

na mnoho souvislostí, o kterých je nutné v průběhu tvorby přemýšlet. Musel jsem 

komunikovat se správci inženýrských sítí a jednotlivými úřady. Práce byla velkou 

zkouškou pro mé dosavadní vzdělání, které jsem během studia získal. S takovým úkolem 

jsem se setkal poprvé v životě a jsem si zcela jist, že pro mě byl velkým přínosem. 

Zejména pro řešení podobných úkolů v budoucnosti.  
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Příloha č. 1 – Územní plán 
 

 
 
 Jádrové území 

 Zdravotnictví 

 Občanská vybavenost 

 Lehký průmysl  

 Pěší plochy, veřejné prostranství 

 Bydlení hromadné 

            Parky, parkově upravené zeleň 

 Drobná a ochranná zeleň  

 

  

 

J 

Z 

LP 

BH 

OV 



Příloha č. 2 – Návrh DN vodovodní přípojky 
 

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5454 

 

Typ budovy obytná 

očet Výtoková armatura DN
Jmenovitý 
výtok vody 

qi [l/s] 

Požadovaný 
přetlak vody 

Pi [Mpa] 

Součinitel 
současnosti 

odběru 
vody [φi] 

6 Výtokový ventil 15 0,2 0,05  

7 Nádržkový splachovač 15 0,1 0,05 0,3 

3 Mísící baterie vanová 15 0,3 0,05 0,5 

10 Mísící baterie 
umyvadlová 15 0,2 0,05 0,8 

7 Mísící baterie dřezová 15 0,2 0,05 0,3 

4 Mísící baterie sprchová 15 0,2 0,05 1 

 

Qd = √∑ qi
2 * ni = 1,19 l/s 

 

Návrh DN vodovodní přípojky: 

 

D = 2 *√ (Q/π) 

 

D………průměr potrubí 

Q………výpočtový průtok vnitřního vodovodu 

 

 

D = 2 *√ (Q/π) = 2 * √ (0,00119 / 3,14) = 0,038 m 

 

Podle výpočtu je navržena vodovodní přípojka DN 40. 



Příloha č. 3 – Návrh DN kanalizační přípojky 
 

Výpočet množství dešťových vod dle ČSN 75 6101  

 

Množství dešťových odpadní vody ze střechy: 

Qmax,d  = ψ . qs  . Ss   [ l/s ] 

qs. . . . intenzita směrodatného deště  [ l/ s.ha] 

Ss. . . . plocha povodí určitého úseku stoky [ ha ] 

 

Qmax,d = ψ * qs * S = 0,8 * 128 * 0,0179 = 1,83 [l/s] 

 

Množství dešťových odpadních vod z parkoviště a komunikace: 

Qmax,d  = ψ . qs  . Ss   [ l/s ] 

qs. . . . intenzita směrodatného deště  [ l/ s.ha] 

Ss. . . . plocha povodí určitého úseku stoky [ ha ] 

 

Qmax,d = ψ * qs * S = 0,7 * 128 * 0,0305 = 2,73 [l/s] 

 

∑Qmax,d  = 1,83 + 2,73 = 4,56 l/s  

 

Výpočet množství splaškových vod dle ČSN 75 6101 

 

Množství splaškových odpadních vod: 

Qmax,s = Qd * 2 = 2 * 1,19 = 2,38 [l/s] 
 

Návrh DN jednotné kanalizační přípojky: 

Qmax = Qmax,d + Qmax,s = 4,56 + 2,38 = 6,94 [l/s] 

 



 

 

 

Kanalizační přípojka je navržena DN 150.



Příloha č. 4 – Fotodokumentace 
 

             
Pohledy na proluku ze dvora 

 

       
Pohledy na proluku z ulice Nádražní 

 

       
Pohledy na proluku z ulice Nádražní 

 



Příloha č. 5 – Vizualizace 

 
Vizualizace – Pohled na nově navržený objekt z ulice Nádražní 

 

 
Vizualizace – Pohled na nově navržený objekt z ulice Nádražní



 
Vizualizace – Pohled na nově navržený ze dvora 

 

 

Vizualizace – Pohled na nově navržený ze dvora



 

 
Vizualizace - Stomatologická ordinace 

 

 

 
Vizualizace - Stomatologická ordinace 

 



 

 

 
Vizualizace - Obývací pokoj 

 

 

 

 
Vizualizace - Obývací pokoj 



 

 

 
Vizualizace - Kuchyň 

 

 

 

 

 
Vizualizace - Kuchyň
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