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1 ÚVOD  
 

Bydlení, jeho dostupnost a kvalita je součástí lidského i společenského života a  patří 

k základním potřebám člověka. V České Republice jsou vytvořena 

specializovaná ministerstva bydlení, která vytváří vláda a která mají za úkol zajistit 

finanční dostupnost bydlení všem obyvatelům z různých skupin a vrstev. Je důležité si 

uvědomit, že právo bydlet má každý.  

 

 Pro skupiny obyvatel, kteří si nemohou z ekonomického nebo jiného důvodu 

dovolit vlastnit byt, ani platit plné nájemné, je určeno sociální bydlení. Sociální 

bydlení patří do sektoru nájemního bydlení. Byty jsou určeny pro osoby se sníženou 

soběstačností i pro seniory. Vlivem různých faktorů se problém sociálního bydlení 

opět dostává do popředí. Je to způsobeno stárnutím obyvatelstva, současnou 

ekonomickou situací ve státě a mírou nezaměstnaností.  

 

Úkolem této práce je zpracovat dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o 

změně užívání stavby a o změně vlivu stavby na využití území. Jedná se rekonstrukci 

stavby v Třinci, která má po změně sloužit jako sociální bydlení. Nejprve je důležité 

uvědomit si, co to vlastně sociální bydlení je, jaké jsou kladené požadavky na jeho 

využívání a výstavbu. Pro správné porozumění tohoto tématu budou všechny 

informace týkající se sociálního bydlení objasněny v první části této práce. 

 

Dále bude provedena analýza území a zhodnocení, zda vůbec je vhodné stavbu 

v daném území rekonstruovat na již zmíněné sociální bydlení. Další kapitola se bude 

zabývat popisem stávajícího stavu objektu, současným funkčním využitím a 

zdůvodněním návrhu na rekonstrukci.   

 

Dále budou popsány návrhy řešení ve dvou variantách z hlediska dispozičního i 

technického. Varianta č. 1, která byla zvolena, bude řešena podrobněji. Na konci této 

práce bude provedeno zhodnocení nákladů na rekonstrukci u obou variant. 
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1.1 Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je návrh sociálního bydlení. Jedná se o změnu užívání 

stavby na ulici Máchova v Třinci. 

 

Součástí práce je rozbor stavu lokality území na základě shromážděných poznatků. 

Při rekonstrukci dojde ke změně dispozice ve všech podlažích. Nutná je také úprava 

obvodového pláště, výměna oken a dveří. Z původně dvoupodlažního objektu se stane 

objekt o třech podlažích. Prostor patřící k budově bude patřičně vyřešen, dále také 

parkovací stání a příjezdová komunikace. Návrh bude vypracován v rozsahu 

objemové studie ve dvou variantách, z toho jedna bude vypracována podrobněji.  

Na závěr bude proveden odborný odhad nákladů na rekonstrukci.  

  

1.2 Cíl bakalářské práce   

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout a vypracovat objemovou studii na rekonstrukci 

bývalé mateřské školy v Třinci. Objekt není v současné době plně využíván, proto 

dojde ke změně užívání stavby pro účel sociálního bydlení. Tím zajistíme nové 

možnosti bydlení pro sociálně slabší občany. 

 

1.3 Podklady 

 

 Výchozími podklady potřebnými pro analýzu území a vypracování návrhů jsou: 

� územní plán města Třince 

� katastrální mapy 

� výkresová dokumentace sávajícího stavu (půdorysy)  

� plány inženýrských sítí  

� ortofotomapa území 

� mapové podklady   

� mapy ze serveru www.mapy.cz  

� Fotodokumentace řešeného objektu  
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2 TEORIE BYDLENÍ A SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ 
 

2.1 Teorie bydlení 

 

BYDLENÍ 

„Bydlení plní základní potřebu lidské společnosti při uspokojování životních potřeb 

člověka, při regeneraci a reprodukci lidských sil. Bydlení uspokojuje nároky 

fyziologické, psychologické a sociální.“[1] 

 

BYTOVÝ DŮM 

„Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, s čtyřmi a více byty, které 

jsou přístupné z domovní komunikace se společným hlavním vstupem.“ [4] 

 

DOMOVNÍ VYBAVENÍ 

„Bytové domy musí mít listovní schránky, prostor pro ukládání dětských kočárků, 

odpadků, pro ukládání jízdních kol a mopedů, pro palivo v domech s lokálním 

vytápěním, prádelnu, sušárnu, popřípadě žehlírnu.“ [4] 

  

PODLAŽÍ 

„Část budovy vymezena dvěma po sobě následujícími dělícími rovinami.“ [4] 

 

BYT 

„Soubor místností, případně jedna obytná místnost, která svým stavebně technickým 

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

užívání určen. Stavebně technické uspořádání a vybavení bytu zahrnuje příslušenství, 

odpovídající požadavku trvalého bydlení a společné uzavření celého bytu.“ [4] 

 

MÍSTNOST  

„Prostorově uzavřená část stavebního díla, vymezená podlahou, stropem nebo 

konstrukcí krovu a pevnými stěnami.“ [8] 
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OBYTNÁ MÍSTNOST 

„Část bytu, která splňuje požadavky zvláštního předpisu (vyhláška 268/2009 Sb.), je 

určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2, pokud tvoří 

jedinou místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2. 

 

• musí být přímo osvětlená a větraná okny, kterou je možno dostatečně vytápět 

• nesmí být bezprostředně přístupná z domovní komunikace, a pokud je určená pro 

spaní, nesmí sloužit jako jediný průchod do další místnosti či příslušenství bytu 

• nemá být trvale určená ke spaní víc jak dvou osob 

• hloubka obytných místností osvětlených pouze z užší strany max. 2,5 m násobku 

světlé výšky, respektive 2,3 násobku.“ [4] 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ BYTU 

„Prostory, které doplňují obytné místnosti a jsou určeny pro zajištění bytové 

komunikace, osobní hygieny, vaření a dalších funkcí, nutných pro trvalé užívání 

bytu.“ 

[4] 

 

POBYTOVÁ MÍSTNOST 

„Místnost nebo prostor, který svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním 

splňuje požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby.“ [8] 

 

ODSTAVNÁ A PARKOVACÍ STÁNÍ   

„Řeší se jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na 

pozemku stavby, v souladu s normovými hodnotami, pokud tomu nebrání omezení 

vyplývající ze stanovených ochranných opatření.“ [8] 

 

2.2 Teorie sociálního bydlení 

 
Bydlení patří k základním potřebám člověka. Právo na bydlení má každý. Je nám však 

známo, že ne všechny skupiny obyvatelstva mohou uspět na trhu s byty, ať už 

z finančních či jiných důvodů. Pro ně je určeno sociální bydlení. 
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Sociální bydlení je v současné době velmi důležité téma. Vlivem ekonomické 

krize, stárnutí obyvatel a nárůstu nezaměstnanosti se lidé stále častěji dostávají do 

obtížné sociální situace. Díky tomu roste poptávka po bytech pro sociálně slabší. 

 

 Pro správné porozumění problematiky sociálního bydlení v rámci mých návrhů je 

důležité objasnit si, jak je definován sociální byt a bytový dům pro sociální bydlení a 

jaké musí splňovat kritéria. [1], [2] 

 

BYTEM PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ  

„se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou 

podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí, součet podlahových ploch 

všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové 

podlahové plochy bytu se nezapočítává podíl na společných částech domu.“ [9] 

 

BYTOVÝM DOMEM PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ  

„se rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné byty, než byty pro sociální bydlení.“ [9]  

 

Dle nařízení vlády 333/2009 Sb. ze dne 17. 8. 2009 byly schváleny tyto podmínky a 

nařízení:  

Vláda schválila rámec poskytování podpory na výstavbu sociálních bytů. Byty 

postavené s dotací jsou určené pro osoby s nízkými příjmy nebo osoby s nízkými 

příjmy a sociálními handicapy, např. seniory nebo osoby zdravotně postižené.  

 

O dotace může zažádat jak obec, tak i právnická nebo fyzická osoba, která má své 

bydliště nebo sídlo na území:    

 

• některého z členských států Evropské Unie 

• Švýcarské konfederace  

• státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 

 

Nájemní byty budou sloužit k bydlení po dobu 10 let. Limit nájemného je 43 Kč za  

1 m2, nájemné sociálních bytů nesmí tento limit překročit. Limit se upravuje každý 

rok k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících.  

 



 

 6 

   Výše dotace, o kterou je možno si zažádat činí 6 500 Kč/ m2 na novostavbu,  

5 500 Kč/ m2 jedná-li se o stavební úpravy. Je důležité, aby dotace na jednotlivý byt 

u novostavby, nepřesáhla částku 500 000 Kč, a pokud se jedná o stavební úpravy, 

nesmí dotace přesáhnout částku 420 000 Kč. Celková dotace je dána součtem dotací 

na jednotlivé byty a nesmí přesáhnout 30% celkových investičních nákladů na 

výstavbu.    

 

Jedná-li se o upravitelný byt, dotace se zvyšuje o 50 000 Kč. Pokud výstavba 

splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu A, dotace narůstá 

o 100 000 Kč.  V případě nástavby, přístavby nebo stavebních úprav splňujících 

požadavky na energetickou náročnost budov platnou pro třídu B, dotace se opět 

navýší o 50 000 Kč. Dotace nesmí přesáhnout 30% celkových investičních nákladů.   

 

Příklady sociálního bydlení ve světě a v České Republice: 

 

• Paříž – projekt sociálního bydlení Villas des Vignoles, nazývaný Eden Bio 

je rájem v městské džungli. Navrženy jsou terasovité domy, které budou 

v budoucnu porostlé plazivým vínem. Jsou propojeny labyrintem cestiček, 

schodišť a zákoutí. Na výstavbu byly použity přírodní a recyklovatelné 

materiály, které dělají stavbu šetrnou k životnímu prostředí. Domy jsou 

dvou a třípodlažní. [14] 

 

Obr. 1 Paříž - Eden Bio 
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• Paříž – projekt sociálního bydlení Flower Toner, desetipodlažní bytový 

dům, jehož plášť tvoří bambusy, které jsou vysázeny v obřích 

samozavlažovacích květináčích na balkónech. [14] 

 

 

Obr. 2 Paříž - Flower Tower 

 

 

• Vídeň – projekt sociálního bydlení s názvem Gasometer. Rakousko a 

především Vídeň mají velmi silnou sociální bytovou politiku. Je zde devět 

dotačních systému a přímo ve Vídni platí Vídeňský zákon o podpoře 

bydlení a zákon o sanaci obytných domů. [18] 

 

 

Obr. 3 Vídeň – Gasometer 
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• Vsetín – projekt, který byl realizován v rekordním čase – dva měsíce, 

také je známo, že 80% stavebních prací bylo provedeno ve výrobně. [19] 

 

 

Obr. 4 Vsetín  

 

2.3  Vybrané legislativní předpisy 

 

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 jsou definovány tyto požadavky: 

 

• Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby nebo jako provozně 

neoddělitelná část stavby. 

• Stavba dle druhu a potřeby musí být napojena na vodní zdroj nebo 

vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení 

pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě 

elektronických komunikací. 

• Každá přípojka stavby musí být samostatně uzavíratelná, místa uzávěrů 

musí být přístupná a trvale označená. 

• Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování 

hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní 

požadavky, kterými jsou: 
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a) mechanická odolnost a stabilita. 

b) požární bezpečnost. 

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního 

prostředí. 

d) ochrana proti hluku. 

e) bezpečnost při užívání. 

f) úspora energie a tepelná ochrana. 

• Světlá výška místností musí být alespoň 

a) 2600 mm v obytných a pobytových místnostech. 

b) 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví, místnosti 

se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad 

polovinou podlahové plochy místnosti. 

• Obytné místnosti musí mít přísun denního osvětlení v souladu 

s normovými hodnotami. 

• Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí mít 

umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně 

odvětrány v souladu s normovými hodnotami a musí být dostatečně 

vytápěny s možností regulace tepla. 

• Komunikační prostory musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými 

hodnotami a musí být odvětrány. 

• Všechny byty musí být prosluněny. Byt je prosluněn, je-li součet 

podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně 

jedné třetině součtu podlahových ploch všech obytných místností. Při 

posuzování proslunění se vychází z normových hodnot. 

•  Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata 

byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je 

vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících 

pozemcích a stavbách. 

• Hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými 

místnostmi musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1950 x 1950 x 

800 mm, u staveb, ve kterých je zajišťována zdravotní nebo sociální péče, 

musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1950 x 1950 x 900 mm.  
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Tato vyhláška byla zpracována Ministerstvem pro místní rozvoj na základě zákona 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Technické požadavky vyhlášky 

se odvíjí od šesti základních požadavků na vlastnosti staveb. Kromě obecných 

formulací se norma zabývá i podrobnějším řešením konstrukcí a zařízení, s tím že 

konkrétní podrobnosti najdeme v technických normách. 

 

 

Dle vyhlášky č.  398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

jsou definovány tyto požadavky, které se musí dodržet při výstavbě bytových domů, 

které obsahují více jak tři samostatné byty:  

 

• Přístupy do staveb musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů.  Vstupy 

musí být v úrovni komunikace pro chodce, není-li to možné, může být 

vyrovnání výškového rozdílů řešeno bezbariérovou rampou nebo u změn 

dokončených staveb zdvihací plošinou 

• Výškový rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm 

• Před vstupem do objektu musí být vodorovná plocha nejméně 1500 x 1500, 

při otvírání dveří ven 1500 x 2000 mm 

• Přístup ke stavbám se musí vytyčit přirozenými nebo umělými vodícími 

liniemi a přístup k budově specializovanými službami pro osoby se 

zrakovým postižením 

• Vstup do objektu musí mít šířku minimálně 1250 mm 

• Zámek dveří může být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy a klika 

nejvýše 1100 mm od podlahy 

• Bytový dům s výtahem musí umožňovat užívání všech prostor osobami 

s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace, pokud jde o dům bez 

výtahu, nutno umožnit užívání nejméně v jednom podlaží 

• Prádelna i sklep musí být upraveny tak, aby jej mohly využívat osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

• Rozměr klece výtahu musí odpovídat nejméně parametrům 

 1100x 1400 mm) 
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Tato vyhláška byla zpracována Ministerstvem pro místní rozvoj na základě zákona 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Cílem je zajistit bezproblémové 

užívání staveb pro osoby se sluchovým, zrakovým a mentálním postižením, osobám 

pokročilého věku, těhotným ženám a osobám doprovázejícím dítě do tří let.  
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3 POZNATKY O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
 

3.1 Informace o městě 

 

 

Obr. 5 Znak Třince  

 

 

Objekt, určený k rekonstrukci, se nachází v městě Třinci, v části zvané Lyžbice, na 

ulici Máchova 643.  

 

3.1.1 Základní informace 
 

Město Třinec se rozkládá ve východní části Slezska. Z města máme možnost 

zhlédnout Moravskoslezské a Slezské Beskydy, kde je dominantou Javorový vrch 

přístupný pěší stezkou nebo sedačkovou lanovkou. Město sdílí společné hranice 

s Polskou republikou a v městské části Horní Líštná se nachází hraniční přechod pro 

osobní dopravu. Třinec leží v nadmořské výšce 306 m a prochází jím řeka Olše. 

 

Rozloha města je 95,6 km2 a počet obyvatel k roku 2008 je 38 064. Třinec patří 

do Moravskoslezského kraje, okres Frýdek- Místek. Městem prochází mezinárodní 

silnice E 75, spojující Třinec s Českým Těšínem. Do města se rovněž můžeme dostat 

železniční dopravou, v rámci vlakového koridoru mezi Bohumínem a Žilinou.                        
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Třinec je významné průmyslové město. Nachází se zde především průmysl 

hutnický, jehož počátek je spojen s výrobou surového železa v dřevouhelné vysoké 

peci. Nedílnou součástí hutnického průmyslu jsou významné Třinecké železárny, 

které byly založeny v roce 1839. Dále je významný potravinářský průmysl. [17], [20] 

      Město je rozděleno na 13 městských částí a to:     

 

• Dolní Líštná                         • Lyžbice                                    

• Guty     • Nebory   

• Horní Líštná                                    • Oldřichovice 

• Kanada   • Osůvky 

• Karpentná   • Staré Město                                    

• Kojkovice    • Tyra   

• Konaská  

 

3.1.2 Historie 
 

První písemný záznam o městě pochází z roku 1444. Do první poloviny 19. století byl 

Třinec ve vlastnictví Těšínské komory, která měla na starost majetek Habsburků. 

Původně šlo o bezvýznamnou vesnici, která se díky nalezišti vápence, železných rud a 

bohatství lesů rozvíjela a v roce 1838 byla uvedena do provozu první dřevouhelná 

vysoká pec. Tento úkon spolu s výstavbou nádraží v roce 1871 vedl k velkému 

průmyslovému rozmachu. Díky výstavbě železnice došlo ke spojení města s novými 

ložisky uhlí a rudy. Zřídila se pošta, policejní stanice a kino AMERIKAN. Roku 1931 

byl Třinec povýšen na město. V roce 1949 byl vydán nový územní plán, kde se 

rozhodlo, že se město bude šířit na jih a železárny na sever. 

 

 Během dalších let se rozvíjela především občanská vybavenost, byla zavedena 

plynová instalace, otevřely se městské jesle a nové nádraží, došlo k zahájení provozu 

fotbalového stadionu. V roce 1994 byl otevřen mezinárodní železniční přechod 

v Horní Líštné. O dva roky později město slavnostně otevřelo penzion pro důchodce  

v městské části zvané Oldřichovice. Roku 1998 vznikl česko-polský Euroregion  

Těšínské Slezko a rok poté proběhlo položení základního kamene Domu dětí a 

mládeže.  
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V současné době je tedy město rozděleno na městské části, kterých je celkem 13, 

z nichž některé jsou významné. První zmíněná je městská část Lyžbice, kde v letech 

1956-1977 proběhla výstavba sídliště a díky své kulturní a občanské vybavenosti se 

tato část stala novým centrem města. Další částí, ležící na úpatí hory Javorový, je část 

zvaná Oldřichovice, která díky propojení s Javorovým vrchem hraje velkou roli 

v oblasti turistiky. V této oblasti je taktéž důležitá část Tyra, která má malý počet 

obyvatel a je zalesněná. Zde byly v průběhu let postaveny rekreační střediska a 

rodinné chaty. Na severu města se rozkládají Guty, kde můžeme zhlédnout, jednu 

z nejvýznamnějších památek na území Třince, dřevěný kostelík Božího těla. [17], [20] 

 

3.2 Demografie Třince 

 

V rámci řešení sociálního bydlení je důležité znát demografii a nezaměstnanost 

daného území. Počet obyvatel k roku 2008 je 38 064.  Během roku 2004 – 2005 počet 

obyvatel rapidně vzrostl a dodnes stále pozvolna narůstá. Vývoj věkové struktury 

v Třinci je takový, že podíl obyvatelstva v produktivním věku (15 – 64) je v daném 

časovém období (2002 – 2008) téměř stejný, nárůst je zaznamenán u obyvatelstva 

v poprodukčním věku (65+) a naopak pokles u obyvatelstva v předprodukčním věku  

( 0 - 14 ). 

 

Nezaměstnanost v Třinci od roku 2003 nepatrně klesá i přesto, že 

Moravskoslezský kraj patří ke krajům s velkou nezaměstnaností. Ke dni 31. 3. 2010 je 

Moravskoslezský kraj na druhém místě v nezaměstnanosti hned po Ústeckém kraji a 

to s 12,7 % nezaměstnaností. [12], [15] 

 

3.3 Vymezení řešeného území 

 

Objekt, připravený k rekonstrukci spolu s přilehlým pozemkem, je ve vlastnictví 

města Třince. Řešenou oblastí je již zmíněná městská část Lyžbice, kde dnes žije 

přibližně 18 000 obyvatel.  
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Objekt se nachází na ulici Máchova 643, číslo parcely je 2584.  Velikost plochy 

pozemku je naměřena cca 1630 m2. Objekt je obklopen obytnou zástavbou 

vícepodlažních domů.   

 

      Občanská a kulturní vybavenost v okolí je rozsáhlá, proto je tato část považována 

za nové centrum města. V blízkosti objektu můžeme najít mateřskou školu, dětský 

rehabilitační stacionář, restauraci, sportovní halu a bazén. Přístup k samotnému 

objektu je zajištěn ulicemi Tyršova a Máchova po obslužné komunikaci až 

k určenému prostoru pro parkování, před řešeným objektem. K samotnému návrhu 

patří také využití prostoru pozemku za objektem, který je v současné době využíván 

pouze částečně a to prolézačkami pro děti.  

 

 

3.4 Širší vztahy 

 

Oblast, na které stojí námi řešený objekt, patří dle územního plánu do zóny obytné 

hromadné. V severní části zóna hraničí se zónou obytnou individuální, v západní části 

se zónou urbanizované zeleně a v části jihovýchodní přechází zóna do zóny centrální. 

Objekt je tedy obklopen zástavbou panelových domů.  

SS  

Řešené území 

; 

Mateřská škola 

Rehabilitační stacionář 

Sportovní hala 

 
Obr.  6  Poloha řešeného území škola 
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 Občanská a kulturní vybavenost v městské části Lyžbice je na velmi vysoké 

úrovni. Občanské vybavení je jednou z nejdůležitějších složek a je nedílnou součástí 

obytných zón. Nachází se zde restaurace, obchodní centra, knihovna, kulturní dům a 

hotely. Pro relaxaci a sport mohou obyvatelé Lyžbic navštívit sportovní halu, 

plavecký nebo atletický stadión. Dále okolí objektu disponuje dostatečnými 

možnostmi vzdělání, nachází se zde mateřské, základní i střední školy.  

 

 Objekt je přístupný obslužnou komunikací po ulicích Máchova a Tyršova. 

Zastávka hromadné dopravy je vzdálená cca 150 m od objektu na ulici Lidická. 

Vydáme-li se směrem na sever, můžeme se po silnici dostat do Českého Těšína, 

směrem na západ od objektu do Frýdku-Místku a vydáme-li se na jihovýchod, cesta 

nás zavede do Jablůnkova. [16] 

 

3.5 Inženýrské sítě 

 

Pozemek je z hlediska technické infrastruktury obsloužen jednotlivými sítěmi: 

vodovodem, kanalizaci, plynovodem a elektrickou energií. 

 

 Správu vodovodu a kanalizace, v městské části Lyžbice, zajišťuje Severomoravské 

vodovody a Kanalizace Ostrava a.s. Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci DN 

300 a vodovod DN 100, který je veřejný.   

 

O správu plynovodu se stará firma RWE Distribuční služby s.r.o.. V řešeném 

území se jedná o plynovod NTL DN 100.  

 

Správu energetických sítí provádí společnost ČEZ Distribuce, a.s. a v našem 

případě se jedná o nízké napětí vedené pod zemí.  

 

Telekomunikaci v Třinci obstarává hlavní telefonní ústředna umístěna 

v telekomunikační budově na ulici Lidická. Napojení na jednotnou síť je zajištěno 

přenosovými prostředky Správy dálkových kabelů a Správy radiokomunikací. 
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Dodávka tepla pro město je zajištěna horkovodem, primární distributor je Bytový 

podnik města a Třinecké železárny.  

  

3.6 Přírodní podmínky 

 

3.6.1 Podnebí 
 

Město Třinec patří do Moravskoslezského kraje, který je našim nejvýchodnějším 

krajem. Leží v podhorském prostředí a je obklopen Moravskoslezskými a Slezskými 

Beskydy, které mají vliv na podnebí města. Třinec leží na přechodu mezi 

vnitrozemským a oceánským podnebím. Pro oceánské podnebí jsou typické chladné 

léta a mírné deštivé zimy na rozdíl od vnitrozemského podnebí, kde převládají 

mrazivé zimy a suché horké léta.  

 

 Teplota se v řešené oblasti mění s nadmořskou výškou. Vrcholky hor jsou 

podstatně chladnější než údolní polohy. Nejteplejší průměrná roční teplota je v údolí a 

její hodnota je v rozmezí 8 až 9 °C. S rostoucí výškou teplota klesá a na hřebenu 

Javorníku je průměrná roční teplota 5°C. Za nejteplejší měsíc je považován červenec, 

jehož průměrná teplota se pohybuje mezi 11,8 - 18 °C a za nejchladnější naopak leden 

s průměrnými teplotami -3 až -8,5 °C. 

 

 Srážky jsou dalším velice důležitým klimatickým faktorem. V oblasti Třince 

průměrný úhrn srážek neklesne pod 750 mm. Jinou formou srážek je sníh, který se na 

hřebenech hor drží dlouho do jara a odpovídá tomu počet dní v rozmezí 150-180.  

Výška sněhové pokrývky se pohybuje kolem 120-190 cm. [13] 

 

3.6.2 Životní prostředí 
 

Ovzduší nejčastěji znečišťují látky z bodových a plošných zdrojů a z dopravy. Třinec 

patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Velkým zdrojem emisí jsou právě výše zmíněné Třinecké železárny a také 

Ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace.  
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Opatření, která by měla zlepšit kvalitu ovzduší, jsou popsány v Programu ke 

zlepšení kvality, Národním programu snižování emisí, Krajském programu snižování 

emisí Moravskoslezského kraje. 

 Ochrana krajiny je také významný prvek v životním prostředí. Třinec má, stejně 

jako většina obcí, koeficient ekologické stability typu B, což znamená, že se jedná o 

běžnou kulturní krajinu, kde technické prvky jsou relativně v souladu s prvky 

přírodními. Koeficient ekologické stability nám značí poměr ekologicky pozitivně 

využívané plochy s negativně využívanými plochy.  

 

 

 

 
Obr.  7 Mapa znečištění ovzduší  

 
. 

 

 

  Ochrana povrchové a podzemní vody. V Třinci je jak znečištění z plošných, tak 

znečištění z bodových zdrojů.  Největší podíl na bodovém znečištění mají odpady 

z čističek odpadních vod a z Třineckých železáren. Plošné znečištění představuje 

zemědělství, a to hlavně ze splachu a postřiků.  Oba dva případy znečištění mají 

negativní vliv na jakost vody.  Především se jedná o znečištění fosforem, pesticidy, 

dusíkem nebo n sírou. [12] 
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4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 

4.1  Současný stav objektu 

 

Řešený objekt bývalé mateřské školky leží na parcele č. 2584 v Lyžbicích a spolu 

s pozemkem je ve vlastnictví města.  

4.1.1 Obecný popis objektu 
 

Zmíněná stavba je situována na sídlišti mezi panelovou zástavbou. Stavba je 

dvoupodlažní a pozemek patřící k objektu je částečně využíván prostorem 

vyhrazeným pro děti. Vstup do objektu je ze severní strany z ulice Máchova. Na této 

straně je rovněž situované parkování, které je využíváno jak řešeným objektem, tak i 

okolní zástavbou.  

 

Objekt je nyní využívám jako sklady, ordinace a studio. Původně byl uveden do 

provozu roku 1964 a od té doby stavba prošla drobnými rekonstrukcemi, avšak 

opotřebení objektu odpovídá stáří 46 let. Opotřebení je na první pohled poznatelné, 

týká se především degradace konstrukce, fasády, oken i pozemku. Objekt nyní 

nesplňuje požadavky na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Na základě tohoto zjištění bude provedena rekonstrukce na městem 

požadované sociální bydlení.  

 

Obr. 8 Stávající stav objektu  
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4.1.2 Historie  objektu 
 

K rozhodnutí k trvalému užívání stavby došlo 28. 8. 1964, původně byla stavba 

postavena jako jesle. Jedna část byla ve vlastnictví města a druhá ve vlastnictví 

Třineckých železáren.  

 

Během let se využití objektu značně měnilo. Roku 1997 zde bylo zřízeno studio 

pro modeláž nehtů. O rok později byla provedena drobná rekonstrukce, z části budovy 

se stalo zdravotnické zařízení, v další části byl otevřen kadeřnický a kosmetický salón. 

Ve stejném roce byla také provedena nová elektroinstalace. Roku 1999 byla zřízena 

veterinární stanice a reklamní agentura na prodej oděvů. Následující rok došlo 

k otevření stáčírny limonád. Dále roku 2004 byl otevřen salón, střihové úpravy psí 

srsti, který v objektu sídlí dodnes. Další rok byly upraveny nebytové prostory 1. PP, 

kde si zřídila sklad a prodejnu barevné studio. V rámci úprav bylo provedeno obložení 

stropu sádrokartonem, zaizolování podlah a instalace nových topných těles.  

 

4.1.3 Konstrukční řešení objektu 
 

Z dokumentace, která je uložena na městském úřadě v Třinci, bylo zjištěno několik 

málo informací o konstrukčním řešení stavby. Objekt má dvě nadzemní podlaží a 

jedno podzemní podlaží. Jedná se o samostatně stojící stavbu s plochou střechou. 

Technické řešení celého objektu je koncipováno jako zděné. Původně byla střecha 

pultová, dnes je plochá s živičnou střešní krytinou.  

 

 Vodorovné konstrukce jsou ze stropních železobetonových panelů. Schodiště, 

které zajišťuje funkci vertikálního propojení jednotlivých podlaží je ŽB dvouramenné. 

Okna a dveře jsou dřevěné.  

 

 Svislé obvodové stěny jsou ze zdiva tl. 450 mm, vnitřní zdivo tl. 200 a 300 mm a 

nakonec příčky tl. 100 a 150 mm.  
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Konstrukční výška nadzemních podlaží je 3300 mm. Světlá výška 3000 mm. 

Podzemní podlaží má konstrukční výšku 3100 mm a světlou výšku 2800 mm. Tyto 

parametry budou zachovány. 

 

4.1.4 Dispoziční řešení objektu 
 

V současné době se stal objekt zázemím pro různé provozy. 1. PP je využívané 

převážně jako sklady pedagogicko – psychologické poradny, stejně tak zde našlo 

zázemí barevné studio, které zde využívá prostory pro sklady, dílnu a kancelář. Ve 

východní části podlaží se nachází vstup, sklady, kuchyně a denní místnosti. Naopak 

v západní části najdeme výměník tepla.  

 

 Schodištěm umístěným ve středu objektu se přesuneme do 1.NP, jehož převážnou 

plochu tvoří zdravotnické zařízení. Zejména ordinace, čekárny a toalety praktických 

lékařů pro dospělé. Dále se zde nachází veterinární ordinace a prodejna nápojů, která 

využívá prostory pro samotnou prodejnu a sklady. Velkou část také zaujímá 

terapeutická místnost a kancelář patřící opět pod pedagogicko-psychologickou 

poradnu.  

 

 Celé 2.NP slouží již zmíněné psychologické poradně, která má ve východní části 

knihovnu, pracovnu a kancelář. Na severní a západní straně najdeme další kanceláře a 

čekárnu. Ve středu jižní části se nachází toalety.  

 

4.2 Stávající stav prostoru za objektem 

 

Prostor za objektem je v současné době využíván pouze z části. Polovina pozemku 

patřícího k objektu je upravená pro děti. Jsou zde vybudované prolézačky se 

skluzavkou a lavičky pro posezení rodičů. Druhá polovina pozemku je v současné 

době kryta travním porostem. Tyto dvě poloviny jsou od sebe odděleny stromy.  
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Obr.  9 Stávající stav pozemku za objektem 
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5 TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

5.1 Identifika ční údaje 

 

Údaje o stavbě: 

 

Název akce:                            Sociální bydlení v Třinci 

Místo stavby:                          Třinec 

Parcelní číslo:                         2584 

Katastrální území:                   Lyžbice 

Kraj :                                       Moravskoslezský 

Charakter stavby:                    Rekonstrukce 

Stupeň dokumentace:              Studie  

Datum:                                     Květen 2010  

 

Údaje investora: 

 

Jméno:                                     město Třinec 

Adresa:                                    Jablunkovská 160, Třinec – Staré město 

IČO:                                        00 297 313 

 

Údaje zpracovatele: 

 

Jméno:                                     Veronika Ježová  

Adresa:                                    Na Letné 33, Olomouc 

Studijní skupina:                     VB4MSI01 
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5.2 Průvodní zpráva 

 

5.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 
 

Poloha v obci  

Objekt se nachází v Třinci na ulici Máchova 643.  V zastavěné části zvané Lyžbice a 

spadá pod zónu obytnou hromadnou.  

 

Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

Územní plán města Třince byl schválen 13.9 1994 Zastupitelstvem města Třince a 

vydán Obecně závaznou vyhláškou č. 3/1994. Od vydání až po současnost bylo 

provedeno několik změn schválených Zastupitelstvem města, poslední změna č. 7 je 

ze dne 17.3 2009 a nabyla účinnosti 7. 4. 2009. Územní plán se skládá z textové a 

grafické části.  

 

Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Zóna Lyžbice reprezentuje 

zástavbu ,,nového Třince“. Náš objekt je v zóně obytné hromadné. Bude provedena 

rekonstrukce na bytový dům, který do dané zóny zapadá.  

 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. 

Projekt zohlední veškeré požadavky a podmínky, které vzniknou během projednání 

dokumentace. 

 

Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Jelikož se jedná o rekonstrukci objektu, který je umístěn v zastavěném území a 

v současné době je využíván, zůstane napojen na stávající inženýrské sítě. Jedná se 

především o vodovod, plynovod, kanalizace a el. energie, popřípadě telekomunikaci. 

Všechny sítě prochází ulicí Máchova.Kanalizace je jednotná a vodovod veřejný.  

 Dopravní napojení na objekt zůstane zachováno. A to po ulici Tyršova a nadále 

Máchova směrem k parkovacímu prostoru před objektem. 
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Geologická, geomorfologická, a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, poddolované území 

Vzhledem k tomu, že se jedná  o jíž stojící stavbu, nepředpokládá se, že se v blízkosti 

budou těžit nerostné suroviny, popřípadě nacházet zdroje podzemní vody. Podloží je 

tvořeno terasovitými sedimenty (jíly, štěrkopísky, písky). Na území Třince je výskyt 

radonu a jedná se o střední kategorii rizika. V rámci přípravných prací budou 

provedeny průzkumy v okolí stavby.  

 

Poloha vůči záplavovému území 

Městem Třinec protéká řeka Olše. Náš objekt neleží v záplavovém území.  

 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitosti 

 

Parcela č.         Druh pozemku                        Výměra                        Vlastník  

 

2638                Ostatní plocha                              1886 m 2                      město Třinec  

2583                Zastavěná plocha a nádvoří         1793 m 2                      město Třinec 

2591                Ostatní plocha                              6898 m 2                      město Třinec  

2592                Ostatní plocha                              4215 m 2                      město Třinec 

2594                Ostatní plocha                              3967 m 2                      město Třinec 

2587                Zastavěná plocha a nádvoří           212 m 2                      vlastníků je  

 

 

více:  Brzežek Jan a Brzežeková Vlasta,  

          Cieslar Petr a Cieslarová Věra  

          Froliš Josef a Frolišová Helena  

          Kotasová Marie 

          Tacinová Anna 

          Uhlířová Lenka 

          Vodák Petr 

          Vykydal Štěpán a Vykydalová Eva 
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Přístup na stavební pozemek  

Stavební stroje a automobily budou mít přístup k objektu po dobu rekonstrukce po 

ulici Máchova.  

 

Zajištění vody a energie po dobu výstavby 

Elektrická energie bude přivedena pomocí rozvaděče, napojeného na napětí přivedené 

do objektu. Stejně tak dodávka bude zajištěna ze stávajícího vodovodu.  

 

5.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

Účel užívání stavby 

Rekonstrukce objektu povede ke změně užívání stavby.  Návrh je proveden ve 

variantním řešení, avšak vždy se jedná o změnu na sociální bydlení.  

 

V první variantě dojde k úpravě 1. PP, zde budou vybudované sklepní boxy, 

úklidová místnost, technická místnost, sušárna, prádelna a samozřejmě kočárkárna 

s kolárnou, které budou přístupné i z bočních venkovních vchodů. Dále dojde 

k rekonstrukci schodiště a zřízení výtahu, které poslouží k vertikálnímu pohybu po 

objektu. V 1. NP jsou vybudované 4 bytové jednotky, z toho 1 uzpůsobena pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace.  

 

V 2.NP  kromě rekonstrukce stávající konstrukce, je proveden návrh na přístavbu 

v místě současné terasy. Opět zde budou postaveny 4 bytové jednotky. 3.NP je nová 

nástavba, také se 4 byty. 

 

V druhé variantě je návrh rekonstrukce podobný, změna se týká pouze drobné 

přístavby v jižní části objektu, tím dojede ke zvětšení prostoru pro jednotlivé byty. 

Díky této přístavbě se počet bytů v jednotlivých podlažích změní na 5.  

 

Účelem  rekonstrukce je zajištění nových možností bydlení pro sociálně slabší 

občany a seniory.  

 

 



 

 27 

Trvalá nebo dočasná stavba, novostavba nebo změna dokončené stavby 

Projekt se zabývá rekonstrukci stávajícího stavu, čili změnu již dokončené stavby a 

jedná se o stavbu trvalou.  

 

Etapizace výstavby  

Celkový proces rekonstrukce začíná statikou a končí vybavením vnitřního interiéru. 

Bude provedena demolice stávající konstrukce, poté nové vyzdění, dostavba přístavby 

a nástavby, výměna oken a zateplení objektu, úprava interiéru a fasády. Postup bude 

rozdělen na několik etap, které upřesní stavebník.   

 

5.2.3 Orientační údaje stavby 
 

Základní údaje o kapacitě stavby 

Počet účelových jednotek v 1 variantě je celkem 12  

 

1. NP Byt A:  69,13 m2          Byt C:  63,06 m2   

 Byt B:  68,57 m2     Byt D:  95,85 m2   

2. NP Byt E:  69,13 m2                            Byt G: 73,84 m2   

 Byt F:  72,37 m2                            Byt H: 72,2 m2   

3. NP Byt E :  69,13 m2                          Byt G: 73,84 m2   

 Byt F : 72,37 m2                            Byt H: 72,2 m2   

 

Užitková plocha varianty č. 1 je 1378,2 m2   

Zastavěná plocha varianty č. 1 je 427, 395 m2   

Obestavěný prostor varianty č. 1 je 5634, 18 m3 

 

V druhé variantě je celkem 15 účelových jednotek 

 

1. NP Byt A:  69,13 m2 Byt C:  59,93 m2 

 Byt B:  55,67 m2 Byt D:  65,48 m2 

 Byt E:  95,85 m2  

2.NP   Byt F:  69,13 m2 Byt H: 62,99 m2 

 Byt G:  66,15 m2 Byt I: 66,39 m2 
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 Byt J:  72,00 m2  

3.NP   Byt F :  69,13 m2 Byt H: 62,99 m2 

 Byt G : 66,15 m2 Byt I: 66,39 m2 

 Byt J:  72,00 m2  

 

Užitková plocha varianty č. 1 je  1530,5 m2   

Zastavěná plocha varianty č. 1 je 482,52 m2   

Obestavěný prostor varianty č. 1 je  6211,89 m2 

 

Celkové nároky všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, spotřeba vody, 

odhad splaškových a dešťových vod 

VARIANTA 1,  podrobněji viz. Přílohy 

 

Výpočet el. energie 

Pb = 37,536 kVA 
  

Zásobování teplem-teplou vodou 

Potřeba vody pro vytápění-jeden dům 

Goh = 122,713kW (hodinová) 

Gor = 281,44 MWh*r-1 (roční) 

Potřeba vody na přípravu TUV-jeden dům 

GTVo = 37,692 kW*h-1(hodinová) 

TVrG = 0,275 MWh*r -1 (roční) 

Potřeba tepla pro větrání-jeden dům 

Gvh = 54,43 kW 

Gvr= 78,37 MWh*r -1 

Celková hodinová potřeba: 

Gch = 1,1*Goh+Gvh+GTVo= 1,1*122,713+54,43 +37,692 = 227,11 kW*h-1 

Celková roční potřeba: 

Gcr = 1,1*Gor+Gvr+GTVr = 1,1*281,44 +78,37 +0,275 = 388,229 MWh*r-1 
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Výpočet potřeby zemního plynu 

Vaření 

Qh1 = 4,32 m3 · h-1 

Příprava TUV 

Qh2= 0,74 m3 · h-1 

Celková potřeba zemního plynu 

Qh max =  Qh1 + Qh2 = 4,32 + 0,74 = 5,06 m3 · h-1 

 

Výpočet množství dešťových a splaškových vod 

Výpočet splaškových odpadních vod 

Qs =0,11 l/s 

Výpočet dešťových odpadních vod 

Qzp = 56, 379  l/s 

 
Výpočet spotřeby vody 

Průměrná potřeba vody na den 

QPb = 4,032 m3/d 

Maximální potřeba vody na den 
Qm = 6,048 m3/d 

Maximální hodinová potřeba vody ve 14 hodině 

Qh (14) = 0,084 l/s 

Maximální hodinová potřeba vody ve 20 hodině 

Qh (20) = 0,147/s 
 

 

VARIANTA 2,  podrobněji řešeno viz. Příloh 

 

Výpočet el. energie 

Pb = 35,904 kVA 

 

Zásobování teplem-teplou vodou 

Potřeba vody pro vytápění-jeden dům 

Goh = 133,245kW (hodinová) 

Gor = 305,601 MWh*r-1 (roční) 

Potřeba vody na přípravu TUV-jeden dům 



 

 30 

GTVo = 47,088 kW*h -1(hodinová) 

TVrG = 0,344 MWh*r -1 (roční) 

Potřeba tepla pro větrání-jeden dům 

Gvh = 60,01 kW 

Gvr= 86,41 MWh*r -1 

Celková hodinová potřeba: 

Gch = 1,1*Goh+Gvh+GTVo= 1,1*133,245+60,01 +47,088 = 253,67 kW*h-1 

Celková roční potřeba: 

Gcr = 1,1*Gor+Gvr+GTVr = 1,1*305,601 +86,41 +0,344 = 422,92 MWh*r-1 

 

Výpočet potřeby zemního plynu 

Vaření   

Qh1 = 5,22 m3 · h-1 

Příprava TUV 

Qh2 = 0,74 m3 · h-1 

Celková potřeba zemního plynu 

Qh max = 5,94 m3 · h-1 

 

Výpočet množství dešťových a splaškových vod 

Výpočet splaškových odpadních vod 

Qs =  0,11 l/s 

Výpočet dešťových odpadních vod 

 Qzp = 63, 119  l/s 

 

Výpočet spotřeby vody 

  Průměrná potřeba vody na den 

 QPb = 5,040 m3/d 

 Maximální potřeba vody na den 

 Qm = 7,56 m3/d 

 Maximální hodinová potřeba vody ve 14 hodině 

 Qh (14) = 0,105 l/s 

 Maximální hodinová potřeba vody ve 20 hodině 

 Qh (20) = 0,184l/s 
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Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Není předmětem této práce 

 

5.3 Souhrnná technická zpráva 

 

5.3.1 Popis stavby 
 

Zhodnocení staveniště  

Objekt se nachází na pozemku s parcelním číslem 2584. Dopravní obsluha je 

obstarána po asfaltové příjezdové komunikaci. Stav objektu vyplývá z jeho stáří. 

Současný stav je pro plánované využití nevhodný.  

 

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Urbanistické řešení rekonstrukce je ovlivněno současným stavem objektu. Nová 

navrhovaná funkce je v souladu s územním plánem. Řešené území patří pod zónu 

obytnou hromadnou, díky tomu je rekonstrukce na sociální bydlení vyhovující. 

Stávající obslužná komunikace zůstane zachována.  

 

Jako parkovací plochy bude využito parkoviště před objektem, které slouží i pro 

okolní zástavbu. Z tohoto důvodu bude proveden výpočet, zda počet stání pro 

současné využití objektu bude vyhovovat i po změně funkce objektu. Nově bude 

vybudované jedno stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v místě 

přímo před vstupem do objektu .  

 

 Z hlediska architektonického se jedná o stavbu o třech nadzemních podlažích a 

jednom podzemním. Stavba je umístěna v sídelní zástavbě vícepodlažních domů 

s rovnou střechou, proto i při rekonstrukci bude rovná střecha zachována. Tvarově 

nám objekt také zapadne mezi panelové domy, z nichž některé mají zateplení s novou 

fasádou světlé barvy.  V první i druhé variantě návrhu bude provedena přístavba 

v místě stávající terasy i nástavba dalšího podlaží. V druhém řešení je navíc přístavba 

ke všem nadzemním podlažím, díky tomu dosáhneme zvětšení půdorysu.  



 

 32 

Celková kompozice stavby klade důraz na jednoduchost, vzhledem k jejímu 

funkčnímu využití.  Předpokládá se barevné řešení fasády s prvky dřeva.  

Výtvarné řešení tento projekt neřeší. 

 

Zásady technického řešení (zejména dispozičního, stavebního, technologického a 

provozního) 

DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Hlavní vstup do objektu se nachází na severní straně a je řešený bezbariérově 

terénními úpravami. V celém objektu proběhla výměna oken i dveří. Zvolené byly 

dřevěné EUROOKNA a dřevěné vstupní i vnitřní interiérové dveře. Vstupními 

dveřmi, které jsou částečně prosklené, se dostaneme do společného komunikačního 

prostoru, kde je umístěn nově vybudovaný výtah o rozměrech 1500 x 1500 mm a 

betonové schodiště pokryté dlažbou, která nám navazuje na dlažbu podlahy. Schodiště 

je opatřeno ocelovým zábradlím s dřevěnými prvky o výšce 1000 mm.   

 

Schodištěm se dostaneme do 1. PP, kde jsou nově vybudované sklepní boxy pro 

jednotlivé bytové jednotky, prádelna, sušárna, úklidová a technická místnost vše 

přístupné ze společného komunikačního prostoru. Dále se zde nachází kočárkárna, 

která je přístupná ze západního, venkovního, bočního schodiště a je průchozí do již 

zmíněného komunikačního prostoru. Místnost, sloužící pro úschovu kol, je přístupná 

z venkovního schodiště na východní straně.  

 

V první variantě se v každém nadzemním podlaží rozkládají 4 bytové jednotky. 

V 1.NP jsou 3 bytové jednotky přístupné ze společného prostoru. Základní dispozice 

každého bytu je tvořena vstupní chodbou, která vytváří centrální bod bytu a umožní 

nám vstupy do jednotlivých místností. První vstup míří do sociálního zařízení, kde se 

nachází záchod, umyvadlo, vana a prostor pro pračku. Dalším vstupem se dostaneme 

do obytné místnosti s kuchyňskou linkou nebo pouze do obytné místnosti, která je 

nadále propojena s kuchyní. Poslední vstup nás zavede do ložnice.  

 

Všechny místnosti byly navrženy s ohledem na světové strany. V některých 

případech nebylo možno požadavky dodržet, z důvodů rozmístění nosných stěn 

stávající konstrukce. Orientace kuchyně je na severní a východní stranu z důvodů, že 

tyto strany jsou chladnější a ranní paprsky nám nepřehřejí interiér.  
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Na západní stranu, pokud je to možné, je umístěna obytná místnost. V této 

místnosti trávíme nejvíce času odpoledne a v podvečer. Na západní straně máme 

zajištěnou vysokou hodnotu slunečního svitu až do pozdních hodin. Odpolední 

paprsky jsou těžší a projasní nám celý pokoj.  Umístění ložnice je individuální. 

Vhodná je na východ, kde nám ranní paprsky dodají potřebnou energii.  

 

Čtvrtý byt v 1.NP je byt určený pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Jde tedy o byt bezbariérově řešený, tudíž jeho plocha je značně větší než 

plocha ostatních tří bytů. Jsou zde bezbariérové zařizovací prostředky, snížená 

kuchyňská linka a dostatečný prostor u postele. V každé místnosti je zajištěn potřebný 

manipulační prostor.  

 

Následující nadzemní podlaží se čtyřmi byty má dispoziční řešení podobné jako 

výše zmíněné bytové jednotky. Není zde bezbariérový byt, proto se nám plochy bytů 

nepatrně změní. 3.NP je identické jako 2.NP.  

 

  Druhá varianta má obdobné řešení, díky přístavbě v jižní části objektu se nám 

zvětší půdorys a umožní nám do objektu navrhnout pět bytových jednotek, 

umístěných v jednom nadzemním podlaží.  Dispozice 1. PP zůstává stejná jako u 

předchozí varianty a taktéž umístění a dispozice bezbariérového bytu zůstane 

zachována. Změna nastane u ploch bytů, které se nám zmenší. Jejich členění se 

nezmění, centrálním bodem zůstává chodba, z které máme přístup do jednotlivých 

místností. [11] 

 

 

Obr.  10  Dispozice dle světových stran 
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ŘEŠENÍ POZEMKU OKOLO OBJEKTU 

Prostor za objektem bude upraven tak, aby jej mohli využívat děti a rodiče nejen 

z řešeného objektu, ale i z okolní zástavby. Po odklizení staveniště bude nově osázena 

travnatá plocha. Upraveny a nově vysázeny budou také keře. Chodník, který bude 

napojen na stávající pěší komunikaci, povede okolo objektu z východní strany, zadem 

až ke schodišti na straně západní. Chodník bude proveden z betonové zámkové 

dlažby.  

 

 Na pozemku budou postaveny pískoviště a prolézačky se skluzavkou. Pro chvíle 

odpočinku zde budou umístěny lavičky. Celková kompozice bude jednoduchá. 

V případě nutnosti proběhne vykácení nevhodných dřevin. Výběr nových dřevin a 

keřů bude s ohledem na stávající dřeviny.  Osvětlení bude zajištěno pomocí uličních 

lamp. 

 

 Část pozemku před objektem bude také oseta novým travnatým porostem a podél 

stávající pěší komunikace budou vysázeny keře, aby došlo k oddělení od veřejných 

ploch. Stávající dřeviny budou vykácený z důvodu jejich nevhodného umístění.  

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Objekt byl uveden do provozu roku 1964, byl postaven jako zděný s pultovou 

střechou, která je dnes nahrazena plochou. Budou vybourány vnitřní nenosné stěny a 

příčky, a vše bude nahrazeno novými. Na vnitřní zdivo tl. 250 mm budou použity 

tvárnice (Ytong) a příčky budou pórobetonové (Ytong) tl. 150 mm. Některé vnitřní 

nosné konstrukce budou vybourány a nahrazeny průvlaky, aby se nám uvolnil prostor 

pro dispoziční řešení jednotlivých bytů. Původní vodorovné konstrukce ze stropních 

ŽB panelů budou také rekonstruovány.  

 

Původní železobetonové schodiště bude vybouráno a nahrazeno novým 

železobetonovým schodištěm tvaru U o šířce schodišťového ramena 1500 mm, které 

je pokryté dlažbou. Počet stupňů v obou ramenech je 18. Podesta má šířku 1500 mm. 

Dlažbou je také pokryta podlaha společných komunikačních prostorů. Zábradlí je 

z ocelových sloupků s dřevěným madlem a dosahuje výšky 1000 mm. Venkovní 

schodiště bude také rekonstruováno, šířka ramene bude zvětšena na 1500 mm a bude 

opatřeno rampami pro sjezd kočárků a kol.   
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  Díky nástavbě bude vybudována nová plochá střecha s živičnou střešní krytinou 

a s TiZn klempířskými prvky. Dále bude provedena výstavba atiky výšky 400 mm. 

Z důvodu bourání a výstavby nových stěn budou instalovány nové rozvody elektřiny, 

plynu, vody a kanalizace, které budou dále napojeny na stávající vnitřní sítě. Stávající 

rozvody projdou revizí. Řešení rozvodů však není předmětem této práce.  

 

Výplně otvorů budou vyměněny ze stávajících dřevěných za nové dřevěné 

EUROOKNA s izolačními dvojskly, které mají součinitel tepelné propustnosti U = 1,1 

W/m2K ( TTK CZ s.r.o.). Budou také provedeny úpravy v umístění okenních otvorů 

dle dispozice jednotlivých bytů.  

 

Hlavní vstupní dveře do objektu šířky 1800 mm budou dřevěné se skleněnou 

výplní. V rámci návrhu budou dále osazeny dveře tl. 900 mm pro vstupy do 

jednotlivých bytů a dveře uvnitř bytových jednotek tl. 800 mm, vše ze stejného dřeva.  

Úpravy vnitřních povrchů budou provedeny omítkovou směsí KERASTUK, 

v místnosti sociálního zařízení bude dlažba a keramické obložení do výšky 1800 mm.  

 V rámci úprav vnějšího povrchu bude provedeno zateplení rohoží z minerálních 

vláknen tl. 100 mm.   

 

Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

Objekt je navržen dle obecných požadavků na výstavbu.  

 

U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 

technických průzkumů, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí.  

Z prohlídky a fotodokumentace stávajícího stavu objektu bylo zjištěno značné 

opotřebení. Rozhodnutí k trvalému užívání stavby nastalo 28. 8. 1964. Dnes je stáří 

objektu 46 let. Během těchto let se v objektu vystřídalo mnoho provozů a z dostupné 

dokumentace bylo zjištěno, že neproběhla žádná rozsáhlá rekonstrukce. Současný stav 

objektu je nevyhovující z hlediska dostupnosti osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace a exteriér objektu je značně zanedbán. Venkovní povrchová úprava je 

znehodnocena kresbami a stářím došlo k jejímu popraskání. Podrobnější průzkumy a 

statické posouzení nosných konstrukcí nejsou součástí této práce.  
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5.3.2  Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
 

Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo jsou 

v památkových rezervacích nebo památkových zónách  

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který není kulturní památkou ani 

nezasahuje do památkové rezervace ani zóny. V blízkosti řešeného objektu 

s pozemkem se nenachází žádná ochranná pásma ani chráněné území.  

 

Uvedení požadavků na asanaci, bourací práce a kácení porostů 

V rámci rekonstrukce bude provedena demolice příček, vybraného vnitřního 

nenosného zdiva a některých částí nosného zdiva, které budou nahrazeny průvlaky. 

Stejně tak dojde ke zbourání schodišťových stupňů u hlavního vstupu, odstranění 

betonových dlaždic, zábradlí a plotu. Bude nutné kácení vzrostlé zeleně, z důvodu 

zastínění objektu.  

 

Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přísun nebo odvoz zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.  

Po dokončení prací na zpevněných plochách a odklizení staveniště budou provedeny 

terénní a sadové úpravy. Zemní práce jsou nutné při vyrovnávání terénu.  

Terén je ve výšce -150 mm a ke vstupním dveřím je upravený tak, aby splňoval 

požadavky na bezbariérovost.  Pro osvětlení  a  proslunění 1.PP jsou vytvořené 

anglické dvorky.     

 

5.3.3 Základní údaje o provozu,  výrobním programu a technologii 

 

Návrh řešení dopravy v klidu. 

Z důvodů zjištění počtu stání stávajícího stavu, bude proveden výpočet, zda stávající 

počet stání bude vyhovovat nárokům objektu po rekonstrukci. Parkoviště před 

objektem využívá i okolní zástavba. Z důvodu návrhu bezbariérového bytu, bude 

proveden návrh stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, co 

nejblíže k objektu. [5]    
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STÁVAJÍCÍ STAV  vypočítáno  14 stání 

VARIANTA 1 (12 BYTŮ)  vypočítáno 11 stání ( 10 + 1 ) 

VARIANTA 2 (15 BYTŮ) vypočítáno  13 stání ( 12 + 1 ) 

Výpočet upřesněn viz. přílohy 

 

5.3.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 

Z hlediska požární ochrany je nutné, aby byl zajištěn snadný přístup k objektu. 

Zateplení objektu je provedeno z materiálu, který je odolný proti požáru. Stavba musí 

splňovat požadavky vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb, dále je nutné dodržovat normy ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – 

nevýrobní prostory a ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a 

ubytování   

 

5.3.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
 

Bezpečnost provozu stavby bude řešena v rámci interních směrnic. 

 

5.3.6 Návrh řešení stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Návrh dodržuje vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objekt v minulosti nebyl řešen jako 

bezbariérový. Tato práce řeší dispoziční, výškové i technické řešení společných 

prostorů v objektu, to nám umožňuje bezbariérový provoz. Velikost výtahu pro 

vertikální komunikaci je 1500 x 1500 mm je opatřen sklopným sedátkem o rozměrech 

400 x 300 mm ve výšce 460 mm a ovladači, které jsou vedle popsány Braillovým 

písmem. Výškový rozdíl pochozích ploch není vyšší jak 20 mm. Hlavní vstupní dveře 

do objektu jsou šířky 1800 mm a jsou opatřeny madlem. Zámek ve výší 1000 mm a 

klika maximálně ve výšce 1100 mm. Zasklení dveří bude ve výšce 400 mm od 

podlahy. 
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 Bezbariérově je také řešena bytová jednotka. Vstupní dveře jsou šířky 900 mm, 

opět opatřeny madlem. Ve všech pokojích je dodržen minimální manipulační prostor 

pro otočení vozíku o průměru 1500 mm.  Sociální zařízení je vybaveno speciální 

bezbariérovou vanou, jejíž horní hrana je ve výšce 500 mm, toaletou a potřebnými 

madly. Sedátko toalety je ve výšce 460 mm a madla jsou od sebe vzdálena 600 mm. 

Dveře jsou šířky 900 mm, stejně jak ostatní dveře v interiéru, a otevírají se ven 

z místnosti. [6] 

 

5.3.7   Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
 

Vzniklé odpady budou odstraněny v rámci technických služeb. Likvidace odpadu 

musí být v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech. Vlastním provozem stavba 

nevykazuje žádné látky, které by mohly škodit životnímu prostředí. Odpad 

splaškových vod bude zaústěn do stávající jednotné kanalizace. 

 

Projekt bude navržen tak, aby byly dodrženy požadavky zákona 148/2006 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci. Vliv stavebních prací na 

okolí bude minimalizován jejich omezením v noci a v dny pracovního klidu.  

 

Při výstavbě budou stávající dřeviny chráněny oplocením popřípadě bedněním tak, 

aby nedošlo k jejich poškození.   

Další negativní vlivy nejsou předpokládány.  
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6 CENOVÁ ROZVAHA, NÁKLADY NA STAVBU 
  

Náklady na stavbu jsou získány pomocí jednotkových cen obecného standardu.  

Cena byla stanovena odborným odhadem z dostupných cenových informací, z již 

realizovaných rekonstrukcí podobných objektů a následně upravená  na konkrétním  

případu. 

Úprava zahrady není započtena, ceny budou stanoveny dle nabídky zahrádkářské 

firmy, stejně tak vybavení zahrady bude řešeno jako subdodávka, jejíž cena není 

zahrnuta v celkových nákladech.  

 

Náklady jsou stanoveny pro variantu č. 1 

 

1. Obestavěný prostor rekonstruované části 

Op = Oz + Os + Ov  

Op =  3278,54 m3  

Jednotková cena na rekonstrukci ………………………3500,- 

Celkové náklady na  rekonstruovanou část : 3500,-* 3278,54 =  11 474 890,- 

 

2. Obestavěný prostor přístavby a nástavby 

Op = Op1 + Op2 + O pd + O pz 
  

 Op = 2355, 64 m3  

Jednotková cena nástavby a přístavby……………………4281,- 

Celkové náklady přístavby a nástavby: 2355,64 * 4281 =  10 084 495,- 

Náklady na pěší komunikaci ………..925 * 246,26 = 227 791,- 

 

Náklady celkem za stavební část : 21 787 176,- 

Položka pozemku není kalkulována z důvodů vlastnictví investora. 

Projektová inženýrská činnost = 1 958 886,- 

Náklady na umístění stavby = 583 985,- 

Rezerva = 3 233 908,- 

      CELKEM NÁKLADY =  27 563 955,- 
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Náklady jsou stanoveny pro variantu č. 2 

 

1.Obestavěný prostor rekonstruované části 

Op = Oz + Os + Ov 

Op = 3278,54 m3  

Jednotková cena na rekonstrukci ………………………3500,- 

Celkové náklady na  rekonstruovanou část : 3500,-* 3278,54 =  11 474 890,- 

 

2.Obestavěný prostor přístavby a nástavby  

 Op = Op1 + Op2 + O pd + O pz 
  

 Op =  2355, 64 m3  

Jednotková cena nástavby a přístavby……………………4281,- 

Celkové náklady přístavby a nástavby: 2355,64 * 4281 =  10 084 495,- 

 

3.Obestavěný prostor přístavby i se základy v jižní části 

Op = Oz + Ov + O pz   

 Op= 577,71 m3                                

Jednotková cena přístavby……………………4578,- 

Celkové náklady přístavby a nástavby: 577,71 * 4578 =  2 644 757,- 

Náklady na pěší komunikaci ………..925 * 246,26 = 227 791,- 

 

Náklady celkem za stavební část : 24 431 933,- 

 

Položka pozemku není kalkulována z důvodů vlastnictví investora. 

Projektová inženýrská činnost = 2 183 727,- 

Náklady na umístění stavby = 610 799,- 

Rezerva = 3 664 790,- 

      CELKEM NÁKLADY = 30 891 249,- 
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7 ZÁVĚR  
 

Výsledkem této bakalářské práce je celková rekonstrukce objektu bývalé mateřské 

školy. Bylo zjištěno, že stávající stav objektu není správně funkčně využíván, a je  

viditelné značné opotřebení. Po zhodnocení všech dostupných informací bylo 

rozhodnuto, že je rekonstrukce potřebná.  

 

 V rámci této práce byla provedena změna užívání stavby na sociální bydlení.  

Oblast, ve které se řešený objekt nachází, je snadno dostupná, má potřebné občanské 

vybavení a je zde vedená veškerá technická infrastruktura.  

 

 Z územního plánu bylo zjištěno, že objekt patří do zóny obytné hromadné, to 

znamená, že stavba po rekonstrukci nám bezproblémově zapadne do dané zóny. 

Návrhy na změnu byly provedeny dva, první se zachováním stávajícího půdorysu a 

druhý s rozšířením v jižní části objektu. Dále byla provedena přístavba v místě 

stávající terasy a nástavba dalšího nadzemního podlaží. Z objektu dvoupodlažního se 

nám stal objekt o třech podlažích. Původní dispoziční řešení objektu nebylo příliš 

vhodné, proto byly provedeny rozsáhlé bourací práce a následně rozsáhlé zdění. 

Vzhledem k tvaru půdorysu nebylo jednoduché rozmístit jednotlivé pokoje, tak aby 

byla dodržena orientace na světové strany. V obou variantách je vždy jeden byt 

v 1.NP  navržen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  Vnější vzhled 

stavby není příliš nápadný, fasáda je spíše jednoduchá, tak aby nevznikl velký 

kontrast mezi sídelní zástavbou.  

 

Pozemek patřící k objektu byl zanedbaný a využívala se pouze jeho část.  Díky 

tomu byla provedena rekonstrukce tak, aby byl využíván celý. Byly vysázené nové 

dřeviny a keře, a bylo vytvořeno zázemí pro rodiče s dětmi. Upravený prostor můžou 

využívat obyvatelé řešeného objektu i okolní zástavby. Na závěr byly propočítány 

náklady na rekonstrukci u obou variant.  

 

Sociální bydlení je vzhledem k situaci v České Republice diskutovaným tématem.  

Obyvatelstvo stárne a míra nezaměstnanosti je stále vysoká, proto si myslím, že tato 

rekonstrukce je výhodná a vhodně zapadá do dané lokality. Zpracováním této práce 
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jsem získala cenné informace v oblasti vyřizování mapových a textových vyjádření a 

zjistila jak postupovat při zpracování DUR. Na základě této práce jsem nabídla další 

možnosti ubytování sociálně slabším osobám a seniorům.  
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Příloha č. 1 Výpočet parkovacích a odstavných ploch 

 

Výpočet je proveden dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Objekt je 

v současné době pronajímán. Zázemí si zde našla veterinární ambulance, lékařské 

ordinace, barevné studio, pedagogicko-psychologická poradna a prodejna nápojů.  

 

Celkový počet stání pro danou stavbu :  N = 00 * ka + P0 * ka*kp 

N = celkový počet stání pro řešenou stavbou 

00 = základní počet odstavných stání 

P0 = základní počet parkovacích stání 

ka = součinitel vlivu stupně automatizace 

kp = součinitel redukce počtů stání 

 

STÁVAJÍCÍ STAV 

N =  P0 * ka*kp            ka = 0,84       kp (dle příslušných tabulek) = 1 

1,Prodejna……………   15,27 m2   …………………….Počet stání P = 1 

2,Kanceláře…………..   46,32 m2   ……………………..Počet stání P = 2 

3,Dílna………………..   68,08 m2 ..zaměstnanců 6….. .Počet stání P = 2  

4,Ordinace…………….  4 ordinace ……………...…… Počet stání P = 8 

                                         9 zaměstnanců…………….... .Počet stání P = 3 

1, N1 =  P0 * ka*kp  N =  1*1*0,84 = 0,82       

2, N2 =  P0 * ka*kp        N =  2*1*0,84 = 1,68       

3, N3 =  P0 * ka*kp        N =  2*1*0,84 = 1,68       

4, N4 =  P0 * ka*kp        N = 11*1*0,84 = 9,24       

  Celkem                                                    N1+ N2+ N3+N4 = 13,42 = 14 stání 

 

VARIANTA Č.1  

Celkový počet stání pro danou stavbu :       N = 00 * ka         ka = 0,84 

Počet bytů 12 (11+ 1 bezbariérově řešený)   

byt. jednotka pod 100 m2  1 bytová jednotka na jedno stání 

N = 00 * ka         N = 1 * 0,84    N = 0,84    

Počet stání ne celý dům 0,84* 12 =  10,08 = 11 stání    

Pro variantu č. 1 je potřeba 11 stání (10 + 1 nově vybudované bezbariérové)      



 

 

VARIANTA Č.2  

Celkový počet stání pro danou stavbu :       N = 00 * ka         ka = 0,84 

Počet bytů 15 (14+ 1 bezbariérově řešený)   

byt. jednotka pod 100 m2  1 bytová jednotka na jedno stání 

N = 00 * ka         N = 1 * 0,84    N = 0,84    

Počet stání ne celý dům 0,84* 15 =  12,6= 13 stání    

Pro variantu č. 2 je potřeba 13 stání (12 + 1 nově vybudované bezbariérové)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Příloha č. 2 Náklady na rekonstrukci 

 

Náklady pro VARIANTU Č. 1 

 

1.Rekonstrukce stávající části objektu 

2.Přístavba v místě současné terasy a nástavba 3. NP 

 

1.Obestavěný prostor rekonstruované části 

Op = Oz + Os + Ov  
 
Základy: 
 
Oz1 ( podsklepená část) = A * 0,38 =  350,175 * 0,38 = 133,0665 m3 
Oz2 (nepodsklepená část) = A* 0,3 =  77,22 * 0,3 = 23,166 m3 
 
Oz = Oz1 + Oz2  = 156,2325 m3   
 
Spodní stavba: 
 
Os =A x hs = 350,175 x 3,1 = 1085,5425 m3 
 
Vrchní stavba: 
 
Ov =Ov1.NP + Ov2.NP = 1410, 395 + 626, 3565 = 2036,76 m3 
 
Ov1.NP = A x h1.NP = 427,395x 3,3 = 1410,4035 m3 
Ov2.NP = A x h2.NP = 189,805x 3,3 = 626,3565 m3 
 
 
Op = Oz + Os + Ov + Ot = 156,2325 + 1085,5425 + 2036,76 = 3278,535  ≈ 3278,54 
m3  
 

Jednotková cena na rekonstrukci ………………………3500,- 

Celkové náklady na  rekonstruovanou část : 3500,-* 3278,54 =  11 474 890,- 

V jednotkové ceně jsou zahrnuty práce typu:  

 

- bourání příček 

- bourání vnitřního zdiva 

- bourání schodiště 

- výstavba nového schodiště 

- zdící práce 



 

 

- rekonstrukce ŽB stropu 

- výměna oken  

- osazení dveří 

- úpravy povrchů, podlahy 

- zateplení  s úpravou venkovního povrchu 

- úprava vnitřních povrchů (omítky + keramické obklady) 

- nové vnitřní rozvody + výměna sanity 

 

2. Obestavěný prostor přístavby a nástavby 

 Obestavěný prostor v místě teras:  

 Op1  =  (80, 185 + 80, 185 + 38, 61 + 38, 61) * 3,3 =  784,047 m3 

       Obestavěný prostor nástavby:  

 Op2  =  (34,5*10,150 + 3,3*11,7*2) * 3,3 =  1410, 404 m3                           

 O pd 
 =  2* 36, 63 = 73, 26 * 0,3 = 21, 98 m3      

 O pz = 
   464,025 * 0,3 =  139, 208                            

 Op = Op1 + Op2 + O pd + O pz 
 =  784,047 + 1410, 404 + 21, 98 + 139, 208 = 

2355,639  ≈ 2355, 64 m3  

 

Jednotková cena nástavby a přístavby……………………4281,- 

Celkové náklady přístavby a nástavby: 2355,64 * 4281 =  10 084 495,- 

Náklady na pěší komunikaci ………..925 * 246,26 = 227 791,- 

 

Náklady celkem za stavební část : 10 084 495 + 11 474 890 + 227 791 = 21 787 176,- 

Položka pozemku není kalkulována z důvodů vlastnictví investora. 

 

Projektová inženýrská činnost……9,086%………………….1 958 886,- 

Náklady na umístění stavby………. 2,5 %................................ 583 985,- 

Rezerva …………………………….15 % …………………..3 233 908,- 

 

      CELKEM NÁKLADY =  21 787 176+1 958 886+583 985+3 233 908= 27 563 955,- 

 

 

 

 



 

 

Náklady pro VARIANTU Č. 2 

 

1. Rekonstrukce stávající části objektu 

2. Přístavba v místě současné terasy a nástavba 3. NP 

3. Přístavba i se základy v jižní části 

 

1.Obestavěný prostor rekonstruované části 

Op = Oz + Os + Ov  
 
Základy: 
 
Oz1 ( podsklepená část) = A * 0,38 =  350,175 * 0,38 = 133,0665 m3 
Oz2 (nepodsklepená část) = A* 0,3 =  77,22 * 0,3 = 23,166 m3 
 
Oz = Oz1 + Oz2  = 156,2325 m3   
 
Spodní stavba: 
 
Os =A x hs = 350,175 x 3,1 = 1085,5425 m3 
 
Vrchní stavba: 
 
Ov =Ov1.NP + Ov2.NP = 1410, 395 + 626, 3565 = 2036,76 m3 
 
Ov1.NP = A x h1.NP = 427,395x 3,3 = 1410,4035 m3 
Ov2.NP = A x h2.NP = 189,805x 3,3 = 626,3565 m3 
 
 
Op = Oz + Os + Ov + Ot = 156,2325 + 1085,5425 + 2036,76 = 3278,535  ≈ 3278,54 
m3  
 

Jednotková cena na rekonstrukci ………………………3500,- 

Celkové náklady na  rekonstruovanou část : 3500,-* 3278,54 =  11 474 890,- 

 

2.Obestavěný prostor přístavby a nástavby 

 Obestavěný prostor v místě teras:  

 Op1  =  (80, 185 + 80, 185 + 38, 61 + 38, 61) * 3,3 =  784,047 m3 

       Obestavěný prostor nástavby:  

 Op2  =  (34,5*10,150 + 3,3*11,7*2) * 3,3 =  1410, 404 m3                           

  O pd 
 =  2* 36, 63 = 73, 26 * 0,3 = 21, 98 m3      

 O pz = 
   464,025 * 0,3 =  139, 208                            



 

 

  Op = Op1 + Op2 + O pd + O pz 
 =  784,047 + 1410, 404 + 21, 98 + 139, 208 = 

2355,639  ≈ 2355, 64 m3  

 

Jednotková cena nástavby a přístavby……………………4281,- 

Celkové náklady přístavby a nástavby: 2355,64 * 4281 =  10 084 495,- 

 

3.Obestavěný prostor přístavby i se základy v jižní části 

Oz= A * 0,3 =  55,125 * 0,28 = 15,435 m3 

 
Ov =Ov1.NP + Ov2.NP + Ov3.NP = 3 * 181, 9125 = 545,7375 m3 

 
Ov1.NP = 55,125 * 3,3 = 181, 9125 m3 = Ov2.NP =  Ov3.NP 

O pz = 
   55,125 * 0,3 =  16,5375         

 Op = Oz + Ov + O pz  =    15,435  + 545,7375 + 16,5375 = 577,71 m3 
             

Jednotková cena přístavby……………………4578,- 

Celkové náklady přístavby a nástavby: 577,71 * 4578 =  2 644 757,- 

Náklady na pěší komunikaci ………..925 * 246,26 = 227 791,- 

 

Náklady celkem za stavební část : 10 084 495 + 11 474 890 + 2 644 757 + 227 791 = 

24 431 933,- 

 

Položka pozemku není kalkulována z důvodů vlastnictví investora. 

 

Projektová inženýrská činnost…...8,938%………………….2 183 727,- 

Náklady na umístění stavby………. 2,5 %................................ 610 799,- 

Rezerva …………………………….15 % …………………..3 664 790,- 

 

      CELKEM NÁKLADY =  24 431 933+2 183 727+610 799+3 664 790= 30 891 249,- 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 Výpočet el.energie, tepla, vody, splaškových a dešťových 

vod 

 

VARIANTA Č. 1 

Výpočet el. energie 

                                                                             
      Počet bytů : 12                                               

Stupeň elektrifikace bytu B1 
Běžná OV 
 
Pb = ∑ Pbi * β ni   
Pb = ∑ Pbi * β ni = 12* 6,80* 0,46 =  37,536 kVA 
 
pbi – Specifický příkon [kW/bi] 

ß ni – Soudobost pro n bytů [-] 

 
Zásobování teplem-teplou vodou 

 

Potřeba vody pro vytápění-jeden dům 

Hodinová 

V= 5634,18 m3 
qo = 0,66 W m-3K  -I 
tv = 18 °C 
tz = -15 ° C  
Goh = V*qo*(t v-tz) = 5634,18*0,66*(18+15) = 122 713 W = 122, 713kW 
 
Roční 

pro jeden dům: 
tzp= 3,6°C  
n = 219 dní  
Gor = V*qo*(t v-tzp)*24*n*10 -6 = 5634,18*0,66*(18-3,6)*24*219*10-6 = 281,44 
MWh*r -1 

 
Potřeba vody na přípravu TUV-jeden dům 

Hodinová  

Kd = 1,2  
cvo= 4,187  Kj kg-1K-1 
a =    130   l*os-1*d-1 
b =    (12 x 2) = 24 
c =     20    l*os-1*d-1 

 
tTV  = 60                     
tSZV  = 10 
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= 10,47W*s-1 = 37 692 W*h-1 = 37,692 kW*h-1 

 

Roční 

kd   = 1,2  
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Potřeba tepla pro větrání-jeden dům 

Hodinová  

V= 5634,18 m3 

qv = 0,42 (obytné budovy) W m-3K  -I  
tv = 18 °C 
tch = -5°C 
Gvh = V*qv*(t v-tch) = 5634,18 *0,42*(18+5) = 54 427 W = 54,43 kW 
 
Roční 

nv = 60 dní 
Gvr = V*qv*(t v-tch)*24*nv*10-6 = 5634,18 *0,42*(18+5)*24*60*10-6 = 78,37 MWh*r-1 

 
Celková hodinová potřeba: 
 
Gch = 1,1*Goh+Gvh+GTVo= 1,1*122, 713+54,43 +37,692 = 227,11 kW*h-1 
 

Celková roční potřeba: 
 

Gcr = 1,1*Gor+Gvr+GTVr  = 1,1*281,44 +78,37 +0,275 = 388,229 MWh*r-1 
 

Výpočet potřeby zemního plynu 

 

Uvažujeme 12 sporáků 

Průtokový ohřívač  

Qh1  hodinová potřeba zemního plynu pro vaření 

Qh2  hodinová potřeba zemního plynu pro přípravu teplé užitkové vody 

Qh max  celková maximální hodinová potřeba zemního plynu  

k1    koeficient pro korekci na současnost pro vaření a přípravu teplé užitkové 

  vody  

P  počet spotřebičů 



 

 

qhi  jmenovitý příkon spotřebiče v zemním plynu 

 

Vaření   

k1 = 1/ ( ln (P+16)) = 1/ (ln (12+16)) = 0,3 

Qh1 =  ∑ qhi  · P1 · k1 = 1,2 · 12 · 0,3 = 4,32 m3 · h-1  

Příprava TUV 

k1 = 1/ ( ln (P+16)) = 1/ (ln (1+16)) = 0,35 

Qh2 =  ∑ qhi · P2 · k1 = 2,1 · 1 · 0,35 = 0,74 m3 · h-1 

Celková potřeba zemního plynu 

Qh max =  Qh1 + Qh2 = 4,32 + 0,74 = 5,06 m3 · h-1 

 

 

Výpočet množství dešťových a splaškových vod 

 

Výpočet splaškových odpadních vod 

Kmax = 5,9 

Qs = (Qm/24) . 5,9 = (6,048/24) . 5,9 = 0,397 m3/hod = 0,413 l/s 

Qs        průměrný odtok  splaškových odpadních vod 
Qm        maximální denní potřeba vody 
 

Výpočet dešťových odpadních vod 

Qs max   maximální odtok splaškových odpadních vod 
qs intenzita směrodatného deště a doby trvání 
Ψ součinitel odtoku dešťových srážek z povrchu území  
Qs        průměrný odtok  splaškových odpadních vod 
Snp        nezpevněné plochy 

 

qs =   135    

 Szp = 464,025 m2 

 Qzp = Szp . qs . Ψ = 464,025 . 135 . 0,9 = 56, 379  l/s 

  

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet spotřeby vody 

 

Qh (14) maximální potřeba vody ve 14 hodině 
Qh (20) maximální potřeba vody ve 20 hodině 

  Qpb průměrná denní potřeba vody 
  Qm maximální denní potřeba vody 

 pi počet obyvatel 
 qsi průměrná potřeba vody na jednoho obyvatele za den  
 kd  součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody 

kh součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeby 

 

  Průměrná potřeba vody na den 

 qsi = 280 l/os.den 

 pi   = 2* 12 = 24 osob 

 qsi = 280 l/os.den 

 Qpb = ∑ pi · qsi = 24 · 280 = 6720 l/d = 6,72 m3/d 

 QPb = 0,6 · Qpb = 0,6 · 6720 = 4032  l/d = 4,032 m3/d 

 Maximální potřeba vody na den 

 kd = 1,5 

 Qm = QPb . kd = 4032 . 1,5 = 6048 l/d = 6,048 m3/d 

 Maximální hodinová potřeba vody ve 14 hodině 

 Qh (14) = 0,05 . Qm = 0,05 . 6048 = 302,4  l/h = 0,084 l/s 

 Maximální hodinová potřeba vody ve 20 hodině 

 kh = 2,1 

 Qh (20) = (kh/24). Qm = (2,1/24). 6048= 529,2 l/h = 0,147/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VARIANTA Č. 2 

 

Výpočet el. energie  

                                                                             
      Počet bytů : 15                                               

Stupeň elektrifikace bytu B1 
Běžná OV 

Pb = ∑ Pbi * β ni   
Pb = ∑ Pbi * β ni = 12* 6,80* 0,44 =  35,904kVA 
 
pbi – Specifický příkon [kW/bi] 

ß ni – Soudobost pro n bytů [-] 

 
Zásobování teplem-teplou vodou 

 

Potřeba vody pro vytápění-jeden dům 

Hodinová 

V= 6211,89 m3 

qo = 0,65 W m-3K  -I 
tv = 18 °C 
tz = -15 ° C  
Goh = V*qo*(t v-tz) = 6211,89*0,65*(18+15) = 133 245 W = 133,245kW 

 
Roční 

pro jeden dům: 
tzp= 3,6°C  
n = 219 dní  
Gor = V*qo*(tv-tzp)*24*n*10-6 = 6211,89*0,65*(18-3,6)*24*219*10-6 = 305,601 
MWh*r-1 

 

Potřeba vody na přípravu TUV-jeden dům 

Hodinová  

Kd = 1,2  
cvo= 4,187  Kj kg-1K-1 
a =    130   l*os-1*d-1 
b =    15 x 2 = 30 
c =     20    l*os-1*d-1 

 
tTV  = 60                     
tSZV  = 10 

=⋅−⋅+⋅⋅=⋅
−⋅+⋅

⋅= 187,4
86400

)1060()20130(30
2,1

86400

)()(
vo

SZVTV
dTVo c

ttcab
KG  

= 13,08 W*s-1 = 47 088 W*h-1 = 47,088 kW*h-1 



 

 

 

Roční 

kd   = 1,2  

=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= −− 66 1036524
2,1

088,47
1036524

d

TVo
TVr k

G
G  0,344 MWh*r-1 

Potřeba tepla pro větrání-jeden dům 
 
Hodinová  
V= 6211,89 m3 

qv = 0,42 W m-3K  -I  
tv = 18 °C 
tch = -5°C 
Gvh = V*qv*(t v-tch) = 6211,89 *0,42*(18+5) = 52 520 W = 60,01 kW 
 
Roční 

nv = 60 dní 
Gvr = V*qv*(t v-tch)*24*nv*10-6 = 6211,89 *0,42*(18+5)*24*60*10-6 = 86,41 MWh*r-1 

 

Celková hodinová potřeba: 

Gch = 1,1*Goh+Gvh+GTVo= 1,1*133,245+60,01 +47,088 = 253,67 kW*h-1 

 

Celková roční potřeba: 

Gcr = 1,1*Gor+Gvr+GTVr  = 1,1*305,601 +86,41 +0,344 = 422,92 MWh*r-1 

 

Výpočet potřeby zemního plynu 

 

Uvažujeme 15 sporáků 

Průtokový ohřívač  

Qh1  hodinová potřeba zemního plynu pro vaření 

Qh2  hodinová potřeba zemního plynu pro přípravu teplé užitkové vody 

Qh max  celková maximální hodinová potřeba zemního plynu  

k1    koeficient pro korekci na současnost pro vaření a přípravu teplé užitkové 

  vody  

P  počet spotřebičů 

qhi  jmenovitý příkon spotřebiče v zemním plynu 

 

 



 

 

Vaření   

k1 = 1/ ( ln (P+16)) = 1/ (ln (15+16)) = 0,29 

Qh1 =  ∑ qhi  · P1 · k1 = 1,2 · 15 · 0,29 = 5,22 m3 · h-1 

 

Příprava TUV 

k1 = 1/ ( ln (P+16)) = 1/ (ln (1+16)) = 0,35 

Qh2 =  ∑ qhi · P2 · k1 = 2,1 · 1 · 0,35 = 0,74 m3 · h-1 

 

Celková potřeba zemního plynu 

Qh max =  Qh1 + Qh2 = 5,22 + 0,74 = 5,94 m3 · h-1 

 

 

Výpočet množství dešťových a splaškových vod 

 

Výpočet splaškových odpadních vod 

Kmax = 5,9 

Qs = (Qm/24) . 5,9 = (7,560 /24) . 5,9 = 0,397 m3/hod = 0,516 l/s 

Qs        průměrný odtok  splaškových odpadních vod 
Qm        maximální denní potřeba vody 

 

Výpočet dešťových odpadních vod 

Qs max   maximální odtok splaškových odpadních vod 
qs intenzita směrodatného deště a doby trvání 
Ψ součinitel odtoku dešťových srážek z povrchu území  
Qs        průměrný odtok  splaškových odpadních vod 
Snp        nezpevněné plochy 

 

qs =   135    

 Szp = 519,15 m2 

 Qzp = Szp . qs . Ψ = 519,5 . 135 . 0,9 = 63, 119  l/s 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Výpočet spotřeby vody 

 

  Průměrná potřeba vody na den 

Qh (14) maximální potřeba vody ve 14 hodině 
Qh (20) maximální potřeba vody ve 20 hodině 

  Qpb průměrná denní potřeba vody 
  Qm maximální denní potřeba vody 

 pi počet obyvatel 
 qsi průměrná potřeba vody na jednoho obyvatele za den  
 kd  součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody 

kh součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeby vody  
   

 

 Qpb = ∑ pi · qsi = 30 · 280 = 8 400 l/d = 8,4 m3/d 

 QPb = 0,6 · Qpb = 0,6 · 8 400 = 5 040  l/d = 5,040 m3/d 

 Maximální potřeba vody na den 

 kd = 1,5 

 Qm = QPb . kd = 5 040 . 1,5 = 7 560 l/d = 7,56 m3/d 

 Maximální hodinová potřeba vody ve 14 hodině 

 Qh (14) = 0,05 . Qm = 0,05 . 7 560 = 378  l/h = 0,105 l/s 

 Maximální hodinová potřeba vody ve 20 hodině 

 kh = 2,1 

 Qh (20) = (kh/24). Qm = (2,1/24). 7560 = 661,5 l/h = 0,184/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 4 Fotodokumentace 

 

Severní pohled 

 

 

 

 

Východní pohled 

 

 



 

 

Příloha č. 5 Fotodokumentace 

 

Jižní pohled 

 

 

 

 

Západní pohled 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6 Fotodokumentace 

 

První část pozemku za objektem 

 

 

 

 

Druhá část pozemku za objektem 

 

 



 

 

 

 

   

  


