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Anotace 

Bakalářská práce řeší problematiku návrhu sociálního bydlení, konkrétně se jedná o návrh 

startovacích bytů pro mladé rodiny na území Slezské Ostravy. Součástí práce je výběr 

vhodné lokality, samotný návrh objektu formou objemové studie, vyřešení statické 

dopravy a veřejných prostranství. Za tímto účelem byl proveden rozbor současného stavu 

území a byly získány potřebné podklady zvolené lokality. Teoretická část se zabývá 

rekapitulací všech poznatků a teoretických východisek, převáţně v oblasti bydlení, 

bezbariérového bydlení a parkování. V další části textu je popsán samotný návrh, 

zpracovaný ve dvou variantách, z nichţ jedna je zpracována detailněji, včetně 

ekonomického zhodnocení. Důraz při návrhu byl kladen na vytvoření kvalitního bydlení 

s vazbou na okolí. Rozsah 40 stran. 

 

Annotation 

Bachelor thesis addresses the design issues of social housing, namely the design of starter 

flats for young families in the Silesian Ostrava. Part of this work is to select a suitable site, 

the proposal itself by building solid study, solving the static traffic and public spaces. For 

this purpose, an analysis of the current situation and the necessary documents were 

obtained by selected locations. The theoretical part deals with a recapitulation of all the 

knowledge and theoretical background, mainly in housing, barrier-free housing and 

parking. The next section describes the proposal, prepared in two versions, one of which is 

elaborated in more detail, including an economic evaluation. Emphasis was placed on the 

proposal for the creation of quality housing with a link to the neighborhood. Extent 40 

pages. 

 

 



  

Seznam zkratek a symbolů 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČSN  Česká technická norma 

DN  Jmenovitý průměr (diameter nominal) 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

kk  Kuchyňský kout 

MHD  Městská hromadná doprava 

MJ  Měrná jednotka 

NN  Nízké napětí 

NP  Nadzemní podlaţí 

NTL  Nízkotlak 

OVaK  Ostravské vodárny a kanalizace 

PE  Polyethylen 

PP  Podzemní podlaţí 

S  Suterén 

SO  Stavební objekt 

ÚRS  Ústav racionalizace ve stavebnictví 

ÚT  Ústřední topení 

ŽP  Ţivotní prostředí 
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1 Úvod 

1.1 Cíl bakalářské práce 

Současný trend v bytové výstavbě je zaměřen spíše na výstavbu rezidenčního typu bydlení. 

Ceny za tyto byty jsou v zásadě vysoké, a proto nabízí místo pro bydlení zejména finančně 

zajištěným partnerům či rodinám. Z tohoto pohledu je zřejmé, ţe v současné době je 

nedostatek moţností pro bydlení právě pro osoby, které takovéto finanční prostředky 

nemají. Ať uţ je to z důvodu věku nebo nepříznivé sociální situace. 

 Cílem této práce je navrţení a vytvoření dostupného bydlení právě pro tuto skupinu 

obyvatel, zejména pak mladé rodiny, které zatím nemají moţnost pořídit si jiné, větší nebo 

vlastní bydlení a dále vyřešení návaznosti bytového domu na okolní zástavbu.  

 Ve vybrané lokalitě Ostrava – Kunčičky by mohl návrh startovacích bytů přispět 

rovněţ k celkovému rozvoji toho místa. Z pohledu bydlení a občanské vybavenosti není 

daná oblast příliš rozvinutá a to převáţně z důvodu důlní těţby, která zde probíhala do 80. 

let 20. století. V současné době však probíhá revitalizace stávající bytové zástavby a do 

budoucna se počítá s celkovým oţivením lokality. O tom svědčí jiţ zpracované studie na 

revitalizaci Gorkého sadu, na které by mohl návrh startovacích bytů volně navazovat a 

vytvořit tak atraktivní místo pro bydlení. 

1.2 Předmět bakalářské práce  

Předmětem bakalářské práce je objemová studie bytového domu o několika podlaţích, 

určeného pro sociální bydlení. Základem bude zvolení vhodného typu zástavby, který by 

přispěl k rozvoji cílové lokality. Studie bude obsahovat návrhy dispozičních řešení 

jednotlivých podlaţí, včetně půdorysných uspořádání bytových jednotek tak, aby splňovaly 

minimální typologické poţadavky daných místností v bytě. Celkové plochy navrţených 

bytů musí rovněţ odpovídat poţadavkům na sociální bydlení. 

 Součástí práce bude rovněţ bezbariérové řešení přístupu do objektu, včetně 

bezbariérového návrhu několika bytových jednotek. Studie bude dále obsahovat návrh 

statické dopravy u objektu, napojení objektu na sítě technické infrastruktury a vyřešení 

veřejného prostranství v okolí bytového domu. Navrhované řešení bude provedeno ve dvou 
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variantách, z nichţ jedna bude zpracována detailně, včetně jejího ekonomického 

zhodnocení. 
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2 Rekapitulace teoretických východisek 

2.1 Základní pojmy 

Bydlení  

Bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. Lze jej označit za pobyt na určitém místě, 

spojený s přespáváním a uloţením osobních věcí. Bydlení můţeme rozdělit na trvalé a 

přechodné. 

 

Sociální bydlení 

Bydlení, jehoţ výstavba je financována z peněţních prostředků Státního fondu rozvoje 

bydlení. Tyto byty slouţí k bydlení osob s nízkými příjmy nebo ve sloţité sociální situaci. 

 

Obytná budova 

Budova určená k trvalému bydlení. Z celkové podlahové plochy jsou dvě třetiny tvořené 

byty, včetně ploch domovního vybavení určeného pro obyvatele příslušných bytů. Do 

celkové plochy se nepočítávají plochy společného domovního vybavení. Obytné budovy 

lze rozdělit na bytové domy a rodinné domy. [3] 

 

Bytový dům 

Objekt určený k bydlení, v němţ je převaţující funkcí bydlení, se čtyřmi a více byty. Byty 

jsou přístupné buď ze společné domovní komunikace s jedním hlavním vstupem, nebo 

hlavními vstupy z veřejné komunikace. [3] 

 

Byt 

Jako byt je označován soubor místností, případně jedna obytná místnost, která svým 

stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje poţadavky k trvalému bydlení a je 

k tomuto účelu uţívání určený. Vybavení bytu zahrnuje také příslušenství a umoţňuje 

svým stavebně technickým uspořádáním uzavření celého bytu. [3] 

 

Obytná místnost 

Část bytu zejména obývací pokoj, loţnice, jídelna, případně obytná hala, která splňuje 

poţadavky uvedené ve vyhlášce č. 268/2009Sb. a je určena k bydlení. Nejmenší podlahová 
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plocha je 8m
2
, v případě, ţe byt je tvořen pouze jedinou obytnou místností, je podlahová 

plocha nejméně 16m
2
. [5] 

 

Příslušenství bytu 

Jedná se o prostory bytu, které doplňují obytné místnosti a neslouţí výhradně k bydlení. 

Zajišťují bytovou komunikaci, osobní hygienu, vaření a další funkce potřebné pro trvalé 

uţívání bytu. [3] 

2.2 Typologické požadavky na obytné budovy 

Jak bylo zmíněno, bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. Budovy k tomuto účelu 

určené musí v současné době splňovat nejen tento, ale mnoho dalších poţadavků a nároků, 

které jsou na obytné budovy kladeny. 

2.2.1 Členění obytných budov 

Podle způsobu začlenění do urbanistické struktury a způsobu bydlení se obytné budovy 

rozdělují na: 

 rodinné domy 

 bytové domy 

 kolektivní domy 

 polyfunkční domy 

 integrované obytné struktury 

2.2.2 Mikroklima obytného prostoru 

Mikroklimatem se rozumí zejména fyzikální vlastnosti prostředí, kvalita ovzduší a také 

vlastní činností člověka. Tyto aspekty ovlivňují jak jednání, tak myšlení člověka. 

 Tepelná pohoda – při návrhu budovy je jeden ze základních činitelů vytvoření 

tepelného a vlhkostního mikroklima vnitřního prostoru. Na tepelnou pohodu má 

vliv zejména teplota vzduchu v místnosti, povrchová teplota ploch v místnosti, dále 

je to ochlazování nohou, rychlost výměny a rozvrstvení vzduchu, vlhkost vzduchu 

a v neposlední řadě také činnosti a oblečení lidí v daném prostoru. 

 Ovzduší – je další faktor, který výrazně ovlivňuje kvalitu bydlení. Je nutné zajistit 

pravidelnou výměnu vzduchu v místnosti, aby nebyly ohroţovány tělesné funkce 

člověka. Proudění vzduchu v místnosti nemá přesáhnout rychlost 0,10 – 0,15 m.s
-1

. 
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Aby bylo zajištěno provětrání, je nutné přivést do místnosti 25 – 30 m
3
 hygienicky 

nezávadného vzduchu pro člověka v klidu. 

 Hluk – neúměrná intenzita hluku ruší klid a pohodu v bytě. Zdroje zvuku je 

potřeba eliminovat na přípustné hodnoty a zamezit jejich nadměrnému pronikání do 

bytového prostoru, šířením prostřednictvím stěnových konstrukcí a netěsnostmi 

oken. Dalšími zdroji hluku mohou být také hlučná technická vybavení a činnosti 

obyvatel v domě. 

 Osvětlení – v místnosti se osvětlení rozděluje na denní a umělé. Na obytné 

místnosti je kladen poţadavek přímého denního osvětlení. To je splněno v případě, 

ţe hloubka místnosti je nejvíce 2,5 násobku světlé výšky místnosti. Hrana parapetu 

u okna smí být nejvýše 900mm nad podlahou a horní hrana nadpraţí nejméně 

2300mm. Optimální umístění okna je na osu místnosti, maximálně 1500mm od 

rohu místnosti. Zasklení je poţadováno průhledným nezkreslujícím sklem. Umělé 

osvětlení je doplňujícím osvětlením v bytě, kde je potřebná různá intenzita 

osvětlení podle druhu prováděných činností. Vhodná volba světel, barevnosti jejich 

povrchů, barevnosti interiéru a volba struktury povrchu materiálu ovlivňuje 

rovnoměrnost osvětlení v bytě. 

 Proslunění – tvoří jednu ze základních podmínek zdravého bydlení. Vţdy je 

posuzován byt jako celek a je nutné zajistit, aby byl kaţdý byt v domě prosluněn. 

Problematiku řeší norma ČSN 73 4301. Byt se povaţuje za prosluněný, jestliţe je 

součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně 

jedné třetině součtu podlahových ploch všech obytných místností. Velikost 

osvětlovacích otvorů v obytných místnostech (aby byly povaţovány za prosluněné), 

musí splňovat určitě parametry. Plocha zasklení musí být nejméně jedna desetina 

podlahové plochy místnosti. Šířka otvoru musí být alespoň 900mm, u skloněné 

střešní roviny postačí šířka minimálně 700mm. Další parametr jsou úhly dopadu 

slunečních paprsků na osvětlovací otvor. Půdorysný úhel musí být nejméně 25°od 

hlavní přímky roviny okenního otvoru. Výška slunce nad horizontem musí být 

nejméně 5°, ve stanovenou dobu a čas. 

2.2.3 Kategorizace bytů 

Z typologického hlediska lze byty třídit podle různých hledisek do několika kategorií. 

Stará norma rozdělovala byty do velikostních kategorií podle počtu osob, pro které je byt 

určen. Nová norma rozděluje velikostně byty podle počtu obytných místností takto: 



 6  

FUNKČNÍ VYUŽÍTÍ OBYTNÉ 

MÍSTNOSTI 

MIN. 

PLOCHA 
CHARAKTERISTIKA BYTU 

        

Obývací pokoj bez stolování 

16m
2
 byt s 1 a 2 obytnými místnost. 

18m
2
 byt s 3 a 4 obytnými místnost. 

20m
2
 byt s více neţ 4 obytnými místnost. 

Obývací pokoj se stolováním 

16m
2
 byt s 1 a 2 obytnými místnost. 

21m
2
 byt s 3 a 4 obytnými místnost. 

24m
2
 byt s více neţ 4 obytnými místnost. 

Obývací pokoj bez stolování a 1 lůţkem 
16m

2
 byt s 1 a 2 obytnými místnost. 

20m
2
 byt s 3 obytnými místnost. 

Obývací pokoj se stolováním a 1 lůţkem 18m
2
 byt s 1 a 2 obytnými místnost. 

Tab.1 Velikostní kategorie bytů – dle ČSN 73 4301 Obytné budovy 

Byty lze rozdělit také podle rozsahu základního příslušenství do čtyř kategorií: 

 I. kategorie – všechny obytné místnosti jsou vytápěny pomocí ústředního topení a 

mají základní příslušenství 

 II. kategorie – byty bez ÚT se základním příslušenstvím nebo s ÚT a částečným 

základním příslušenstvím 

 III. kategorie – byty bez ÚT a s částečným základním příslušenstvím nebo bez 

základního příslušenství s ústředním topením 

 IV. kategorie – byty bez základního příslušenství a bez ÚT 

2.2.4 Třídění bytových domů 

Bytový dům je stavba pro bydlení většího počtu osob, a tedy s více byty. Jednotlivé byty 

jsou zpřístupněny ze společné domovní komunikace. Tato komunikace je jedním z kriterií 

pro zatřízení bytových domů. Bytové domy lze tudíţ rozdělit na: 

 Schodišťové bytové domy - jednotlivé byty jsou zpřístupněny vertikálně. Hlavní 

komunikaci tvoří schodiště, byty jsou zpřístupněny z podesty nebo mezipodesty. 

 Chodbové a pavlačové bytové domy - byty jsou zpřístupněny horizontálně. 

Domovní komunikací je společná chodba nebo pavlač – otevřená nebo uzavřená 

komunikace na fasádě budovy. 

 Kombinované bytové domy - kombinace vertikální a horizontální domovní 

komunikace ke zpřístupnění jednotlivých bytových jednotek umístěných v domě. 
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Další typy bytových domů vznikly kombinací vlastností rodinných domů a bytových domů 

spojených v jeden celek a vznikly tak: 

 Bytové domy terasové - obytné buňky jsou řazeny nad sebou a směrem vzhůru se 

zmenšuje jejich plocha, bytový dům vznikl aplikací terasového rodinného domu 

v mnohopodlaţní úpravě. 

 Prostorové obytné struktury - u nás se tento způsob bydlení neuplatňuje, jedná se 

o obytnou buňku umístěnou v různých formách obytných struktur.  

2.2.5 Požadavky na obytné místnosti 

Za obytnou místnost je povaţována místnost, která splňuje určité poţadavky, má plochu 

minimálně 8m
2
 a je určena k trvalému bydlení. Mezi základní poţadavky na obytné 

místnosti patří zejména poţadavek na podlahovou plochu, poţadavek na proslunění a tedy 

orientaci ke světovým stranám, dále poţadavek na větrání a další mikroklimatické 

podmínky. Všechny obytné místnosti musí být přímo větrané i osvětlené okny. 

  Minimální světlá výška obytné místnosti v bytovém domě je 2,6m, v rodinném 

domě je to 2,5m. Pokud se obytná místnost nachází v podkroví, musí mít výšku 2,3m min. 

nad polovinou podlahové plochy. Mezi obytné místnosti patří: 

 Obývací pokoj – je hlavní místnost v bytě, umístěná v denní zóně. Je vyuţíván ke 

společnému pobytu rodiny, stolování, zábavě rodiny a někdy ke spaní u niţších 

kategorií bytů. Obývací pokoj je přístupný většinou z předsíně, chodby nebo haly. 

Obvykle je šířka obývacího pokoje 3,0m nebo 3,3m, v závislosti na velikosti bytu. 

Min. plocha obývacího pokoje je 16m
2
. Orientace je na slunečnou stranu, nejčastěji 

jih. 

 Ložnice – místnost určená převáţně ke spaní, moţno také přidělit navíc funkci 

pracovny nebo herny v případě dětské pokoje. Loţnice je umístěna v noční zóně 

bytu, přístupná z komunikačních prostor nebo obývacího pokoje. Loţnice mohou 

být jednolůţkové nebo dvojlůţkové. Minimální plocha je 8m
2
 pří šířce místnosti 

1,95m pro loţnice s 1 lůţkem a 12m
2
 při šířce 2,4m pro loţnice se 2 lůţky. 

Orientace nejlépe východní strana. 

 Pracovna – sloţí jako samostatná místnost určená pro práci a její zakomponování 

závisí na poţadavcích uţivatelů. Pracovna je nejčastěji přístupná z komunikačních 

prostor a je neprůchozí. Velikost pracovny je min. 8m
2
, závisí však na charakteru 
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provozu a potřeby na místo. Orientace pracovny je nejvýhodnější na severní stranu, 

která zaručuje rozptyl denního světla. 

 Jídelna – hlavní funkcí je stolování. V dispozici je situována zpravidla mezi 

kuchyň a obývací pokoj. Podlahová plocha je v rozmezí 6m
2
 aţ 9m

2
, převáţně 

obdélníkového půdorysu. Orientace ke světovým stranám je v závislosti na 

dispozičním řešení kuchyně a obývacího pokoje. 

2.2.6 Požadavky na místnosti příslušenství 

Další skupinou místností, které jsou nezbytné pro správný chod a fungování bytu, jsou 

místnosti příslušenství. Tyto prostory zajišťují komunikaci v bytě, hygienu, vaření a další 

funkce a neslouţí výhradně k bydlení. Nejsou na ně většinou kladeny poţadavky na přímé 

větrání a osvětlení jako u obytných místností. Mezi tyto místnosti se hlavně řadí: 

 Kuchyně – plní funkci vaření a přípravy jídel, někdy také stolování. Kuchyň můţe 

být větrána přímo nebo nepřímo a stejně tak i osvětlení můţe být přímé i nepřímé, 

v závislosti na dispozici. Velikost kuchyně se odvíjí od velkosti bytu. Pokud se 

jedná o kuchyňský kout nebo o kuchyňskou niku je její podlahová plocha max. 

6m
2
. V případě kuchyně s příleţitostným stolováním je plocha kuchyně min. 8m

2
. 

Orientace kuchyně je na neosluněnou stranu. 

 Koupelna a WC – tvoří prostor pro osobní hygienu. Jak koupelna, tak WC musí 

umoţňovat bezpečné uţívání zařizovacích předmětů. Kaţdý byt musí mít alespoň 

jednu záchodovou mísu. Tyto prostory nesmí být přímo přístupné z obytné 

místnosti. Velikosti místností a vybavení zařizovacími předměty se odvíjí od 

velikostní kategorie bytu. Přednostně se umísťují na neosluněnou stranu k teplým 

místům v bytě. 

 Příslušenstvím jsou také prostory skladovací, které slouţí k uloţení a skladování 

potravin, oblečení a věcí v bytě. Jedná se zejména o spíţe, šatny a komory. Rozměry těchto 

prostor jsou rovněţ závislé na velikosti bytu. Dále se mezi příslušenství řadí prostory 

doplňující bydlení jako alkovna, balkón, lodţie, arkýře, terasy a atria.  

 Jedny z hlavních místností příslušenství tvoří vstupní a komunikační prostory. 

Jedná se o závětří, které slouţí k ochraně před nepříznivými klimatickými podmínkami. 

Minimální hloubka je 900 – 1200mm. Další komunikační prostor tvoří především u 

rodinných domů zádveří nebo předsíň. Minimální šířka předsíně je 1100mm. Komunikací, 
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která spojuje jednotlivé místnosti v bytě je chodba bytu. Minimální šířka je rovněţ 

1100mm, podchodná výška min. 2100mm. Musí umoţnit stěhování nábytku rozměrů 

1800x600x1800mm. Pokud se jedná o byt vícepodlaţní, je dalším komunikačním 

prostorem také schodiště. [3, 5, 8] 

2.3 Bezbariérové bydlení 

Problematiku bezbariérového uţívání staveb řeší vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických poţadavcích zabezpečující bezbariérové uţívání staveb. Byt v bezbariérové 

úpravě, který můţe bez dalších stavebních úprav slouţit osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace je definován jako upravitelný byt. Bytové domy, ve kterých jsou tyto 

byty umístěny, musí umoţňovat přístupnost všech prostor domovního vybavení osobám 

s omezenou schopností pohybu. Domovní schránky patřící k bytu musí být umístěny ve 

výšce 850 – 1200mm nad podlahou. 

 Dispoziční řešení upravitelného bytu má zajistit bezkolizní průjezd osoby na vozíku 

všemi místnostmi a musí odpovídat manévrovacím schopnostem vozíku. Vstupní dveře, 

průchody a dveře v bytě musí mít šířku min. 900mm a nesmí být opatřeny prahem, 

výjimku tvoří dveře vstupní, kde výška prahu můţe být nejvýše 20mm. Dveře jsou 

opatřeny madlem ve výšce max. 1100mm nad podlahou na tlačené straně. Další poţadavky 

jsou kladeny na ovládací prvky, které se umisťují ve výškové úrovni 600 – 1200mm. Okna 

v obytných místnostech smí mít výšku parapetu nejvýše 600mm nad podlahou. U balkónu 

a lodţie je poţadavek na hloubku minimálně 1500mm a sklon max. 2,0%. Doporučené 

velikosti jednotlivých místností stanoví norma ČSN 73 4301 Obytné budovy. 

 Poţadavky na bezbariérovost jsou kladeny také na hygienická zařízení. Jednak jsou 

to poţadavky na výškové osazení zařizovacích předmětů, tak poţadavky na minimální 

rozměry těchto prostor. Minimální rozměr záchodové kabiny je šířky 1800mm a hloubky 

2150mm. V koupelnách a na záchodech musí být v daných výškách umístěná svislá a 

vodorovná madla pro usnadnění pohybu osobám s omezenou schopností pohybu. Sprchový 

kout musí mít rozměry min. 900 x 900mm a musí být opatřen sklopným sedátkem o 

rozměrech nejméně 450 x 450mm. [7, 8] 
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2.4  Odstavné a parkovací plochy 

Souhrnný název pro řešení odstavných a parkovacích stání je doprava v klidu. Z pohledu 

doby trvání odstavení vozidla se jednotlivá stání rozdělují na: 

 Odstavná stání – slouţí k odstavení vozidla mimo jízdní pruhy, po dobu kdy se 

vozidlo nepouţívá (např. v místě bydliště, v sídle firmy) 

 Parkovací stání – slouţí k zaparkování vozidla mimo jízdní pruhy (např. po dobu 

nákupu, návštěvy, zaměstnání). Parkování se rozděluje na krátkodobé – do 2 hodin 

trvání a na dlouhodobé – nad 2 hodiny trvání. 

 Odstavné a parkovací stání se zřizují pro osobní automobily, motocykly, mopedy, 

také pro autobusy a nákladní automobily. Nejčastěji navrhované jsou stání pro osobní 

automobily, které se všeobecně navrhují pro vozidla skupiny O2. Šířka stání bývá 

zpravidla 2,4m. Velikosti stání pro ostatní skupiny vozidel závisí na jejich rozměrech a 

odstupových vzdálenostech. Další parametr ovlivňující velikost stání je způsob řazení 

vozidel. Stání mohou být řazena: 

 podélně – těsné nebo polotěsné 

 kolmo – pod úhlem 90°, v jedné řadě nebo více řadách 

 šikmo – pod úhlem 45°, 60°, 75°, v jedné nebo více řadách 

 Počet vyhrazených stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

stanovuje vyhláška č. 398/2009 Sb. U bytových domů s upravitelnými byty platí pravidlo 

jedno stání na jeden byt. Šířka stání musí být 3,5m, při podélném řazení je délka stání 

nejméně 7,0m. Maximální sklon je 5%. K vyhrazeným stáním musí být zajištěn 

bezbariérový přístup, umisťují se nejblíţe ke vchodu do budovy. [9] 

 

Obr.1 Způsob řazení odstavných a parkovacích stání 
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3 Problematika sociálního bydlení 

Výstavba sociálních bytů je v současné době podporována z peněţních prostředků Státního 

fondu rozvoje bydlení. Podmínky přiznávání, způsob čerpání a vyuţívání dotací upravuje 

nařízení vlády č. 333/2009 Sb. 

 Příjemce dotace na výstavbu, přístavbu nebo stavební úpravu stávající budovy na 

sociální byty můţe být fyzická nebo právnická osoba, která má své sídlo nebo bydliště na 

území členských států Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je členem 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 

 Pro přidělení dotace je stanoveno několik podmínek, které musí ţadatel splnit, aby 

mu byl příspěvek v dané výši poskytnut. Pozemek nebo budova, ve které má být stavba 

provedena musí být ve vlastnictví ţadatele. Stavba musí být povolena příslušným 

stavebním úřadem a musí být dokončena a předána k uţívání do 3 let od započetí výstavby. 

Sociálním bytem se rozumí byt, jehoţ podlahová plochy nepřesáhne 120m
2
. Pří 

vybudování více neţ 10 bytů, musí být z kaţdých započatých 10 bytů nejméně jeden byt 

upravitelný. Další podmínky jsou přesněji uvedeny v nařízení vlády č. 333/2009 Sb. 

 Nájemní smlouvy k uţívání bytů mohou být sepsány pouze s osobami, které splňují 

podmínky uvedené rovněţ v nařízení vlády. Zejména jsou to osoby, kterým je poskytována 

dávka v hmotné nouzi; osoby, jejichţ průměrný měsíční příjem nepřesáhl 0,4 násobek 

průměrné měsíční mzdy a to po dobu 12 měsíců pře uzavřením smlouvy. Pokud budou 

sociální byt obývat další osoby, musí taktéţ splňovat podmínky na čistý měsíční příjem 

podrobněji stanovené předpisem. Smlouvy k nájemním bytům mohou být uzavřeny nejdéle 

na dobu 2 let. Při ţádosti o prodlouţení musí ţadatel opět splňovat podmínky pro 

poskytnutí sociálního bydlení, které jsou splněny i v případě, ţe čistý měsíční příjem 

stanovený v podmínkách překročí nejvýše o 25%, avšak pouze jednou v rámci 

opakovaného prodlouţení smlouvy.  

 Z pohledu ţadatele o dataci na výstavbu nesmí dojít ke změně převedení 

vlastnického práva na jinou osobu v době, kdy sociální byty slouţí danému účelu podle 

tohoto nařízení bez souhlasu Státního fondu rozvoje bydlení. V období nejméně 10 let 

musí kaţdý ze sociálních bytů slouţit k bydlení osob, které splňují podmínky pro jeho 

uţívání. Příjemce dotace také nesmí souhlasit s přenecháním sociálního bytu nebo jeho 
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části do podnájmu. Nájemné na 1m
2
 podlahové plochy bytu, sjednané při uzavření 

smlouvy nesmí překročit daný limit 43 Kč měsíčně, po celou dobu trvání nájemního 

vztahu. Tento limit se kaţdoročně zvyšuje mírou inflace.  

 Výše dotací na výstavbu sociálních bytů jsou závislé na počtu bytů a na jejich 

podlahové ploše. Celkově je pak rovna součtu dotací na jednotlivé byty. Na jeden byt činí 

dotace 5 500 Kč/m
2
, jedná-li se o stavební úpravu nebo 6 500 Kč/m

2
, jedná-li se o 

novostavbu nebo přístavbu. Pokud vznikne výstavbou také upravitelný byt, zvyšuje se 

vypočtená dotace o 50 000 Kč. Celková dotace na výstavbu nesmí ovšem přesáhnout 30% 

celkových investičních nákladů na realizaci. [6] 

 

Obr.2 Příklad realizace sociálních bytů –Česká republika [10] 

 

 

Obr.3 Příklad realizace sociálních bytů – Maďarsko[10] 
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4 Charakteristika Slezské Ostravy 

Slezská Ostrava je jedním z 23 obvodů statutárního města Ostravy. Skládá se z městských 

částí Antošovice, Heřmanice, Hrušov, Koblov, Kunčice, Kunčičky, Muglinov a Slezská 

Ostrava. Celková katastrální výměra území činí 41,4 km
2
. Rozsáhlé území se rozkládá po 

pravém břehu řeky Ostravice. Současně lokalitou protéká také řeka Lučina. [14] 

  Městský obvod Slezská Ostrava má vzhledem ke své značné rozloze celkem 

21 888 obyvatel (k 1.5.2010). Z toho 10 937 muţů a 10 951 ţen hlásících se k trvalému 

pobytu. Nejpočetnější skupinu tvoří občané v produktivním věku, tedy od 15 do 64 let a to 

15 298 osob. Počet dětí ve věku 0 aţ 14 let je 3 398. Nejméně zastoupená je zde část osob 

ve věku 65 aţ 100 let, celkovým počtem 3 192 obyvatel. [15] 

 Na území Slezské Ostravy je ve velké míře zastoupen jak lehký, tak těţký průmysl. 

V oblasti se nachází velké mnoţství drobné průmyslové výroby, ale rovněţ jeden 

z významných zaměstnavatelů v kraji, společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 V městském obvodu se nachází několik významným turistických cílů a historických 

památek. Za zmínku stojí Zoologická zahrada Ostrava, dalším vyhledávaným turistickým 

místem je halda Ema. Z historických památek se jedná o Slezskoostravský hrad, 

v současné době vyuţívám pro konání společenských a kulturních akcí. Dále se zde 

nachází Liskova vila, která byla vyhlášena za národní kulturní památku v roce 2008 a důl 

Alexandr, který byl prohlášen rovněţ za kulturní památku. [15] 

 

Obr.4 Vymezení městského obvodu Slezská Ostrava v mapě Ostravy [16] 
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4.1 Výběr vhodné lokality 

Součástí zadání není pouze návrh samotného bytového domu se startovacími byty, ale 

rovněţ výběr lokality vhodné k umístění zamýšlené stavby v rámci městského obvodu 

Slezská Ostrava. Vzhledem k rozsáhlosti území byly na základě konzultace s pracovníky 

městského úřadu a samotné vizuální prohlídky pozemků vytipovány čtyři lokality, kde by 

mohly být bytové domy umístěny. Lokality byly vybrány v různých městských částech 

Slezské Ostravy. Konkrétně se jedná o tyto pozemky: 

 Lokalita Ostrava – Muglinov, ul. Hladnovská x ul. Betonářská – tento pozemek 

je rovinatý, nachází v blízkosti zastávky MHD, je napojen na síť stávající dopravní 

infrastruktury, stejně tak sítě technické infrastruktury jsou vedeny v jeho blízkosti. 

V okolí se nachází potřebná občanská vybavenost, jako základní škola, pošta, 

kulturní dům, restaurace. Jednou z nevýhod tohoto pozemku je umístění na 

křiţovatce poměrně frekventovaných komunikací. Další důleţitou informací je fakt, 

ţe tento pozemek uţ byl vybrán pro zpracování bakalářské práce jiným studentem. 

 

Obr.5 Lokalita Ostrava – Muglinov, ul. Hladnovská x ul. Betonářská 

 Lokalita Ostrava – Muglinov, ul. Hladnovká x ul. Před Lanovkou – pozemek je 

situován v blízkosti nové zástavby řadových domů, jedná se o poměrně klidnou 

lokalitu v blízkosti ulice Hladnovské. V dostupné vzdálenosti je rovněţ potřebná 

občanská vybavenost a zastávka MHD. Zásadním omezením u tohoto pozemku 

jsou jiţ vybudované přípojky pro jednotlivé domy, které svědčí o další plánované 
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výstavbě. Napovídá tomu i přítomnost zařízení staveniště nejmenované stavební 

firmy. 

 

Obr.6 Lokalita Ostrava – Muglinov, ul. Hladnovská x ul. Před Lanovkou 

 Lokalita Ostrava – Kunčičky, ul. Mezi Domky x ul. Bořivojova – jedná se o 

rovinný terén, pozemek je situovaný v klidné lokalitě, avšak v blízkosti centra 

města. Okolní zástavbu tvoří převáţně bytové domy. V blízkosti se nachází 

zastávky MHD, potřebná občanská vybavenost. Pozemek přímo sousedí s parkem. 

Nevýhodou lokality můţe být nedostupnost některých sítí technické infrastruktury a 

špatný stav samotné příjezdové komunikace. 

 

Obr.7 Lokalita Ostrava – Kunčičky, ul. Mezi Domky x ul. Bořivojova 
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 Lokalita Ostrava – Kunčice, ul. Ostravického – je umístěna v zástavbě 

rodinnými domky, ve velice klidné oblasti na konci ulice. V blízkosti se nachází 

hřiště, zastávka MHD, občanská vybavenost. Pozemek je situován v blízkosti řeky, 

tudíţ můţe docházet k jeho zaplavení v době povodní a dále se na pozemku nachází 

sloup elektrického vedení o velmi vysokém napětí. 

 

Obr.8 Lokalita Ostrava – Kunčice, ul. Ostravického 

 Na základě vyhodnocení všech dostupných informací o daném místě, kladných a 

záporných stránek vytipovaných lokalit, byla vybrána jedna pro umístění navrhované 

stavby. Jako nejvhodnější, z posuzovaných míst, se jeví oblast nacházející se v lokalitě 

Ostrava – Kunčičky.  

4.2 Popis současného stavu zvolené lokality a vazby na okolí 

Vybraný pozemek se nachází v městské části Ostrava – Kunčičky. Konkrétně na ulici Mezi 

Domky a ulici Bořivojova. Jedná se o rovinný pozemek v těsném sousedství Gorkého sadu 

a bývalého dolu Alexander. Jde o klidnou lokalitu v blízkosti centra města, které je 

dostupné MHD. V současné době je prostor nevyuţitý, bez zástavby, pouze s travním 

porostem a několika křovinami a stromy. Na tomto místě v minulosti stála dělnická kolonie 

zmíněného dolu. Východní část pozemku lemuje bývalý mlýnský náhon, který je 

v současné době na některých místech znečišťován černými skládkami odpadu. Celková 

výměra pozemku je přibliţně 8 450m
2
, délka pozemku cca 172,5m a šířka zhruba 48,5m. 

Pozemek spadá vlivem těţby černého uhlí mezi poddolované území. Nachází se však 

v pásmu, kde není nutné provádět opatření staveb proti těmto vlivům. 
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 Pozemek je v Územním plánu města Ostravy označen jako plocha ochranné zeleně, 

je tedy nutné, v souvislosti s případnou výstavbou bytových domů, zaţádat o změnu 

územního plánu na plochu pro bydlení hromadné. Dalším limitujícím prvkem, který má 

vliv na samotný návrh zástavby je blízkost Sadu Maxima Gorkého, který je v územním 

plánu veden jako les. Aby nemuselo být dodrţeno ochranné pásmo lesa ve vzdálenosti 50m 

od jeho okraje, je nutné poţádat příslušný orgán o udělení výjimky a zajistit tak 

efektivnější vyuţití pozemku pro samotný návrh.  

 

Obr.9 Výřez z Územního plánu města Ostravy [15] 

 Fotodokumentace současného stavu území se nachází v příloze č.3. Vzájemná 

návaznost a dostupnost územím je graficky znázorněna ve výkrese širších vztahů, 

problémy a omezení vyskytující se v dané lokalitě jsou zakresleny ve výkrese limitů 

území. 

4.2.1 Majetkoprávní vztahy 

Samotný pozemek je rozdělen na několik stavebních parcel, zapsaných v katastru 

nemovitostí. Na ţádné z těchto parcel není umístěn ţádný objekt, jedná se o volné holé 

plochy. Převáţně se jedná o zahrady nebo ostatní plochy, určeno podle katastru 

nemovitostí. Všechny tyto parcely jsou ve vlastnictví společnosti RPG RE Land, s.r.o. 

Jednotlivá parcelní čísla, ze kterých je pozemek sloţen a určení druhu jejich pozemku je 

uvedeno ve zpracované přehledné tabulce pod textem. [11] 
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PARCELNÍ ČÍSLO 
DRUH 

POZEMKU 
VLASTNICKÉ PRÁVO 

       

730, 733, 735, 737, 738, 740 Zahrada RPG RE Land, s.r.o. 

789, 791, 792, 794, 795, 797 Zahrada 

798, 800, 844, 846, 847, 849 Zahrada 

731, 732, 736, 739, Ostatní plocha RPG RE Land, s.r.o. 

790, 793, 796, 799, 845, 848 Ostatní plocha 

1794, 1799, 1804, 1809, 1814 Ostatní plocha 

Tab.2 Majetkoprávní vztahy 

4.2.2 Občanská vybavenost 

V docházkové vzdálenosti se nachází potřebná občanská vybavenost. Jedná se zejména o 

základní školu, v blízkosti se situována také mateřská škola a integrovaná střední škola. 

Nedaleko se nachází i pošta, kostel a restaurační zařízení. Nachází se zde i určité nákupní 

moţnosti. V případě větších nákupu je snadno dostupné centrum města, pouhých 10 minut 

jízdy autobusem městské hromadné dopravy. Z hlediska vyuţití volného času a 

sportovního vyţití je moţno navštívit přilehlý park nebo sportovní areál s tenisovými 

kurty, vzdálený cca 500m od zájmového území.  

4.2.3 Bydlení 

Stávající okolní zástavba je tvořena převáţně zděnými bytovými domy, nejčastěji 3 

podlaţními, s valbovou střechou. V současné době probíhá z velké části jejich revitalizace, 

za účelem zkvalitnění bydlení v této lokalitě. Je snaha přivést do oblasti nové obyvatelé, 

tudíţ dochází k vystěhování dosavadních, z velké části nepřizpůsobivých občanů. Bytové 

domy jsou převáţně ve vlastnictví společnosti RPG Byty, s.r.o. Nachází se zde i mnoţství 

samostatně stojících rodinných domů, které jsou situovány ve větší vzdálenosti od 

řešeného území. 

4.2.4 Dopravní infrastruktura 

Lokalita je situována mezi silnicemi I/11 – ulice Rudná, vedoucí směrem na Havířov a 

silnicí II/477 – ulice Frýdecká, vedoucí směrem na Frýdek – Místek. Samotný pozemek je 

přístupný ze stávající místní komunikace, ul. Bořivojova. Tato komunikace se napojuje na 
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ulici Vratimovskou. Ulice Mezi Domky, která vede podél pozemku, je ve špatném stavu a 

neodpovídá poţadavkům pro uţívání, bude proto nutná její rekonstrukce. 

 Řešení území je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Na ul. 

Vratimovské se nachází tramvajová zastávka, Kunčičky kostel. Na odvrácené straně je 

situována autobusová zastávka MHD, Důl Alexander. Obě zastávky jsou v docházkové 

vzdálenosti cca 250m od plánované zástavby. Dostupná je rovněţ vlaková stanice    

Ostrava – Kunčičky. 

4.2.5 Statická doprava 

Problém parkování a odstavování vozidel je zde řešen z části samostatně stojícími 

garáţemi. Tyto jsou umístěné v blízkosti bytových domů. Občané, kteří nevlastní garáţ, 

odstavují svá vozidla podél komunikací, nenachází se zde totiţ ţádné parkovací plochy. 

Výjimkou jsou pouze parkoviště jednotlivých výrobních areálů a institucí, ty však neslouţí 

veřejné potřebě. Obyvatelé rodinných domků parkují svá vozidla převáţně v garáţích na 

svém pozemku. 

4.2.6 Technická infrastruktura 

Vedení a dostupnost sítí technické infrastruktury byla zjištěna na základě vyjádření 

správců jednotlivých sítí. Jedná se o společnost OVaK a.s., která je správcem vodovodů a 

kanalizací. Správcem plynovodů je společnost RWE Distribuční sluţby, s.r.o. a společnost 

ČEZ Distribuce, a.s., jako správce elektrického vedení.  

 Budoucí stavbu je moţno napojit na vedení veřejného vodovodu, který je umístěn 

v blízkosti pozemku. Stejně tak se zde nachází i trasa NTL plynovodu, na kterou je moţné 

stavbu připojit a elektrické vedení NN. Dešťová kanalizace v oblasti je sváděná do 

bývalého mlýnského náhonu, se souhlasem správce toku. Jediným vedením, které není 

v oblasti zřízeno, je stoka splašková kanalizace. Stávající objekty zde mají vlastní ČOV 

nebo ţumpu.  
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5 Navrhované řešení – nezvolená varianta 

První myšlenkou, při řešení samotného bytového domu se startovacími byty, bylo 

vytvoření stavby, která bude plnit svůj účel a zároveň bude netradičně řešena po stránce 

estetické a architektonické. Šlo tedy o navrţení konceptu stavby, která se bude vymykat 

stávající zástavbě a bude se od ní zásadně lišit. Vzhledem k velikosti pozemku byl navrţen 

jeden typový objekt, který je na něm opakovaně rozmístěn. 

5.1 Popis návrhu 

Na pozemku je navrţeno umístění celkem pěti bytových domů. Objekty jsou orientovány 

směrem východ – západ, aby byly splněny poţadavky na proslunění. Vstup do objektu je 

řešen ze západní strany, vedle domů je plánováno parkoviště pro obyvatele bytů a na 

příjezdové komunikaci, která se nachází rovněţ na západní straně domů, je umístěno 

několik parkovacích stání, například pro návštěvy. V okolí objektu jsou navrţeny i 

komunikace pro pěší. Ukládání odpadu je vyřešeno umístěním krytých stanovišť pro 

kontejnery v blízkosti obsluţné komunikace a zároveň v blízkosti domu. 

 V severní části pozemku, poblíţ lesa, je situováno dětské hřiště a v klidnější 

východní části se nachází několik zahradních pergol, pro případné venkovní posezení. Celý 

areál je oplocen z důvodu větší bezpečnosti hrajících si dětí a soukromí obyvatel. 

 Samotný bytový dům je navrţen jako čtyřpodlaţní objekt, podsklepený s plochou 

střechou. Budova má pravoúhlý půdorys, tvaru obdélníku. Dispozičně je řešen jako 

schodišťový typ bytového domu s výtahem. Na kaţdém podlaţí jsou místěny 4 byty 

přístupné vţdy z mezipodesty hlavního schodiště. Cekem se v domě nachází 16 bytových 

jednotek. Všechna obytná podlaţí jsou řešena stejným způsobem. V podzemním podlaţí je 

umístěno technické zázemí bytového domu. Nachází se zde sklepní boxy jednotlivých 

bytů, kolárna, kočárkárna, sušárna a komora pro úklid budovy. Rovněţ je zde místnost pro 

umístění technického vybavení, nutného k provozu domu. 

 Dvě bytové jednotky jsou navrţené velikosti zhruba 41m
2
 . Jsou to byty s jednou 

obytnou místností, ve které je umístěn kuchyňský kout. Ze zádveří se vstupuje také do 

koupelny se sprchovým koutem a toaletou. Kaţdý z bytů má balkón, který zvětšuje jeho 

obytnou plochu. Jsou situovány na jiţní nebo západní stranu, podle umístění bytové 

jednotky v budově. V 1.NP je plánovaná úprava těchto bytů na bezbariérové bydlení. 
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 Další dvě bytové jednotky mají celkovou podlahovou plochu zhruba 52m
2
. Jedná se 

o byty se dvěmi obytnými místnostmi. Ze společné chodby je přístupná loţnice, obývací 

pokoj s kuchyňským koutem a koupelna. V bytě je navrţeno samostatné WC. Obytná 

plocha je u bytů rovněţ zvětšena o plochu balkónů. Ty jsou orientovány na jiţní a na 

východní stranu. 

 Z hlediska konstrukčního a materiálového jsou svislé nosné konstrukce navrţené 

jako zděné z keramických tvárnic. Vodorovná nosná stropní konstrukce a schodiště jsou 

řešeny jako monolitické ţelezobetonové desky, stejně tak je vybetonována i výtahová 

šachta. Objekt je zaloţen na základových pásech z lehce vyztuţeného betonu. Zastřešení je 

plochou jednoplášťovou střechou. Střecha je vyspádovaná a odvodněná, jedná se o střechu 

chráněnou štěrkovým zásypem. Vnější povrchová úprava obvodových zdí bytového domu 

je tvořena omítkou bílé barvy. Zvláštností na fasádě jsou nepravidelné tenké prouţky 

v různých úhlech, tvořené omítkou odstínů šedé a červené barvy. 

 Zde popsané navrţené prvky jsou znázorněny graficky v přiloţených výkresech 

půdorysů a urbanistického řešení. Celkový vzhled bytového domu je patrný z výkresu 

pohledů. 

5.2 Shrnutí navržené varianty 

Varianta, která vznikla, plně odpovídá prvotní myšlence vytvořit odlišný bytový dům, neţ 

je stávající zástavba. Po dalším prozkoumání ovšem bylo usouzeno, ţe tento počin nebyl 

úplně správný. Jelikoţ v dané lokalitě nelze prozatím přepokládat další razantní vývoj 

výstavby podobných bytových domů a revitalizace stávajících se nese rovněţ v duchu 

zachování původního vzhledu, tudíţ by navrţený typ objektu nepříznivě narušoval 

charakter toho místa.  

 Dalším důvodem, proč nebyl tento návrh vybrán, je orientace bytového domu ke 

světovým stranám východ – západ. V tomto případě je moţnost vyuţití více prosluněné 

jiţní strany pouze pro polovinu navrţených bytů.  
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6 Navrhované řešení – zvolená varianta  

V pořadí druhý návrh startovacích bytů se opírá o poznatky zjištěné při řešení první, 

nezvolené varianty. Snahou je vytvořit koncept stavby zcela opačný a to bytový dům, který 

bude zapadat do okolní zástavby svým architektonickým ztvárněním a dojde k vytvoření 

příjemného prostředí pro bydlení. Dalším určujícím prvkem způsobu řešení bylo 

efektivnější vyuţití jiţní prosluněné strany. Byl navrţen opět jeden typový bytový dům, 

který byl několikrát rozmístěn na pozemku, aby byl celý efektivně vyuţit. Tato varianta 

řešení zástavby je popsána detailnějším způsobem neţ předchozí návrh. 

6.1 Průvodní zpráva 

6.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Charakteristika stavebního pozemku byla popsána v textu výše, v podkapitole 4.2 Popis 

současného stavu zvolené lokality a vazby na okolí.  

6.1.2  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Základní funkcí, kterou bude stavba plnit, je hromadné bydlení, určené pro obyvatele 

v sociální nebo jiné tísni. Jedná se o novostavbu bytového domu. Objekt je navrţen jako 

stavba trvalého charakteru, její ţivotnost je odhadována zhruba na dobu 100 let. Výstavba 

bude probíhat v jednotlivých etapách, typických pro výstavbu pozemních staveb určených 

pro bydlení. Jedná se tedy nejprve o provedení potřebných průzkumů, zřízení staveniště a 

vytýčení stavby, následovat budou výkopové zemní práce a zaloţení objektu. Po zhotovení 

základů se budou provádět samotné svislé a vodorovné nosné konstrukce jednotlivých 

podlaţí, včetně konstrukce zastřešení. Na závěr se provedou dokončovací práce a úpravy 

jak samotné budovy, tak stavebního pozemku. 

6.1.3 Orientační údaje stavby 

Počet podlaţí:     1 podzemní podlaţí 

      4 nadzemní podlaţí 

Počet bytových jednotek:   24 bytových jednotek 

Počet bytů na podlaţí:   6 bytových jednotek 

Obestavěný prostor bytového domu:  6 381m
3
 

Zastavěná plocha:    421,31m
2
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Uţitkové plochy bytových jednotek:  

 1.NP  BYT č.1 a č.3  47,45m
2
 

  BYT č.2  38,97m
2
  

 2.NP, 3.NP BYT č.1 a č.3  47,45m
2
 

  BYT č.2  33,10m
2
 

 4.NP  BYT č.1 a č.3  42,09m
2
 

  BYT č.2  31,56m
2
 

6.2 Souhrnná technická zpráva 

6.2.1 Popis stavby - urbanistický, architektonický, dispoziční, technický a technologický 

Na pozemku jsou umístěny čtyři dispozičně totoţné bytové domy. Jsou situovány kolmo 

na delší stranu pozemku, obytnými místnostmi na prosluněnou jiţní stranu. U kaţdého 

z domů je vyřešeno parkoviště pro obyvatele, kaţdé stání je částečně zakryté. Přístup 

k bytovým domům je řešen ze západní strany, po ulici Mezi Domky, podél které je 

umístěno několik parkovacích stání. Vstup do objektu je navrţen na severní straně. V okolí 

domu jsou projektovány také komunikace pro pěší. V severní části pozemku u Gorkého 

sadu je umístěno dětské hřiště s moţností venkovního posezení. Prvky pouţité na dětském 

hřišti jsou zobrazeny v příloze č.2, ve výkresové dokumentaci jsou označeny jako SO18. 

Povrch dětského hřiště, značen SO08, bude tvořen speciálním polyuretanovým povrchem 

tlumící náraz, pod obchodním názvem SmartSoft. Celý pozemek je oplocen, aby se 

zamezilo vstupu nepovolaných osob a také se zvýšila bezpečnost hrajících si dětí. U 

kaţdého domu je krytý prostor pro místění kontejnerů na odpad. Rozmístění staveb a 

objektů je patrné z výkresu urbanistického návrhu. V areálu je navrţeno i mnoţství zeleně, 

která dotváří celkový prostor a charakter místa poblíţ lesa. 

 Objekt bytového domu označen v dokumentaci jako SO01 je podsklepená 

čtyřpodlaţní budova se sedlovou střechou. Půdorysně má tvar obdélníku. V podzemním 

podlaţí je umístěné technické a provozní zázemí bytového domu. Nadzemní podlaţí plní 

funkci bydlení, jsou zde umístěny jednotlivé bytové jednotky. 4.NP je řešeno jako obytné 

podkroví. V domě je navrţeno celkem 24 bytových jednotek. Na kaţdém podlaţí se 

nachází 6 bytů. Ty jsou přístupné ze společné domovní komunikace, kterou tvoří schodiště 

s výtahem. Jeden bytový dům má dva vstupy, kaţdý z nich má vlastní schodiště s výtahem. 

Z kaţdé domovní komunikace jsou přístupné na jednom podlaţí vţdy 3 bytové jednotky. 
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 V podzemním podlaţí bytového domu jsou navrţeny sklepní boxy pro jednotlivé 

byty. Nachází se zde místnosti společného domovního vybavení bytového domu. Jedná se 

o kolárnu, kočárkárnu a sušárnu. Pro zajištění provozu budovy po technické stránce je 

vyčleněna technická místnost, kde bude umístěn kotel pro vytápění a další technická 

zařízení. V suterénu bude také úklidová komora. Domovní schránky se nachází u vstupu 

do budovy. 

 První nadzemní podlaţí je tvořeno jiţ samotnými bytovými jednotkami s jednou 

nebo se dvěmi obytnými a místnostmi. Jednopokojové byty jsou v tomto podlaţí upravené 

k bezbariérovému bydlení. Jejich celková podlahová plocha je 38,97m
2
. V bytě se nachází 

předsíň velikosti 5,08m
2
, ze které se vstupuje do koupelny se sprchovým koutem a toaletou 

a do obývacího pokoje s kuchyňským koutem, jehoţ podlahová plocha je 27,82m
2
. 

Hygienické zařízení má plochu 6,07m
2
 a je vybaveno bezbariérovým sanitárním zařízením 

a potřebnými madly v daných úrovních. Součásti bytu je také balkón, který zvětšuje jeho 

obytnou plochu. Dvoupokojové byty mají celkovou podlahovou plochu 47,45m
2
. V bytě se 

nachází předsíň, ze které se vstupuje do koupelny s vanou, na samostatné WC, do loţnice a 

do obývacího pokoje s kuchyňským koutem. Loţnice je dvoulůţková. Součásti bytu je 

rovněţ balkón, který zvětšuje jeho obytnou plochu. 

  Ve druhém a třetím nadzemní podlaţí se nachází opět jednopokojové a 

dvoupokojové bytové jednotky. Byty s jednou obytnou místností jiţ neslouţí 

k bezbariérovému bydlení. Jejich celková podlahová plocha je 33,10m
2
. Sloţení místností 

je stejné jako u bytů bezbariérových v 1.NP. Je zde předsíň, koupelna s WC a obytná 

místnost s kuchyňským koutem, jejich podlahové plochy jsou však menší. V bytě je také 

navrţen balkón. Dvoupokojové byty jsou řešeny stejným způsobem jako v prvním 

nadzemním podlaţí a mají stejnou podlahovou plochu. 

 Čtvrté nadzemní podlaţí je řešeno jako obytné podkroví. Bytové jednotky mají 

stejné sloţení jako v předchozích podlaţích. Jednopokojové byty mají celkovou 

podlahovou plochu 31,56m
2
. Byty mají opět předsíň, koupelnu se sprchovým koutem a 

toaletou a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Dvoupokojové byty mají celkovou 

podlahovou plochu 42,09m
2
. V bytě je umístěna koupelna s vanou a WC, obývací pokoj 

s kuchyňským koutem, loţnice a chodba, ze které jsou přístupné všechny místnosti. 

V obývacím pokoji všech bytů je osvětlení zajištěno střešním vikýřem, na který navazuje 

balkón, který zvětšuje jejich obytnou plochu. 



 25  

 Uspořádání bytů na podlaţí a podlahové plochy jednotlivých místností jsou 

uvedeny v přiloţené výkresové dokumentaci jednotlivých podlaţí. 

 Fasáda bytového domu je navrţena jako omítaná, bílé barvy. Komunikační prostor 

a prvky vystupující z fasády jsou obloţeny dřevem. Obklad tvoří vodorovné dřevěné prkna 

světlého barevného odstínu. Dominantním prvkem fasády jsou balkóny jednotlivých 

bytových jednotek společně se střešními vikýři. Celkový vzhled domu je patrný z výkresu 

pohledů v přiloţené výkresové dokumentaci. 

 Po technologické a materiálové stránce je objekt zaloţen na základových pásech 

z lehce vyztuţeného betonu. Jedná se o zděnou stavbu s kombinovaným stěnovým 

systémem a ţelezobetonovým jádrem. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny 

z keramických tvárnic POROTHERM. Stropní konstrukci tvoří ţelezobetonová 

monolitická deska. Stejně tak výtahová šachta je zhotovena z ţelezobetonu, monolitickým 

způsobem. Konstrukce schodiště je navrţena rovněţ jako ţelezobetonová monolitická 

deska. Monolitické konstrukce budou vyrobeny s pouţitím systémového bednění. Střešní 

konstrukce bude klasický dřevěný krov. Jedná se o jednoplášťovou zateplenou střechu, 

zateplení je minerální vlnou. Střešní krytina je tvořena z trapézového plechu. Výplně 

otvorů tvoří plastová okna. Šířky a výšky oken jsou různé podle účelu místnosti. Barevné 

odstíny oken jsou na budově pouţity dva, černohnědá a světlý dub. Vstupní dveře jsou 

rovněţ z platových profilů, barva černohnědá, celková šířka dveří je 1250mm. V podkroví 

jsou umístěny střešní okna VELUX, rozměry jsou opět závislé na účelu místnosti. 

6.2.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

Před zahájením výstavby bude nutné provést potřebné geologické a hydrogeologické 

průzkumy území, aby byly zjištěny veškeré geologické poměry. Pozemek se nachází na 

poddolovaném území, jedná se o pásmo, které však nevyţaduje úpravy stavby proti 

působení vlivů poddolování. Výstavbou je dotčeno ochranné pásmo lesa, je tedy nutné 

zaţádat o udělení výjimky. Příjezd na pozemek bude po stávajících místních 

komunikacích. Z důvodu výstavby bude nutné pokácení malého mnoţství křovin, které se 

na pozemku vyskytují. Nebudou se provádět zábory zemědělské půdy ani pozemků 

určených pro plnění funkce lesa. 
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6.2.3 Základní údaje o provozu 

Správný vnitřní provoz v objektu je zajištěn napojením na sítě technické infrastruktury. 

Objekt je připojen na: 

 Vodovod – je veden ve východní části pozemku. Ve výkresové dokumentaci je 

označován jako SO11. Na stávající vedení se napojuje na ul. Bořivojova. Stávající 

síť je DN200, materiál PE. Vodoměrná sestava je umístěna v objektu v technické 

místnosti v suterénu. Na vodovodní přípojce je navrţen hydrant. Vzdálenost 

vodovodního potrubí od souběţného vedení plynovodu je 500mm. Potrubí je 

uloţeno v nezámrzné hloubce. [1] Dimenze vodovodní přípojky nebyla předmětem 

řešení, ve výpočtu nákladů je její kapacita určená odhadem. 

 Plynovod – je navřen rovněţ ve východní části pozemku. Jedná se o stavební 

objekt SO12. Je veden podél navrţeného vodovodu ve vzdálenosti 500mm od 

vedení vodovodu. [1] Napojení na stávající potrubí je na ul. Bořivojova. Jedná se o 

NTL plynovod DN250, materiál ocel. Dimenze přípojky je opět určená odhadem 

pro určení nákladů, přesné navrţení nebylo předmětem řešení. Plynovod je zaveden 

do objektu v technické místnosti. 

 Elektrické vedení – objekt je napojen na stávající nadzemní vedení NN na ul. 

Bořivojova. U sloupu je kabel sveden do podzemí a k objektu jiţ vede podzemní 

trasa NN. Elektřina je vedena podél ulice Mezi Domky, která tvoří příjezdovou 

komunikaci k objektům. Elektrické vedení je zvlášť pro veřejné osvětlení, 

označováno jako SO15 a zvlášť pro napojení domu, označeno SO14. Výpočet 

kapacity sítě nebyl proveden. 

 Dešťová kanalizace – v řešeném území není její stávající vedení. Odvedení 

dešťových sráţek je u objektu vyřešeno dešťovými svody s nadstřešních okapů. 

Dešťová voda je poté odvedena do stávající vodoteče, kde je moţné se souhlasem 

správce toku dešťovou vodu odvádět. V břehu koryta jsou zřízeny vpusti od 

jednotlivých objektů. Dešťová kanalizace je označována ve výkresové dokumentaci 

jako SO13. Od objektu je kanalizace vedena ve vzdálenosti 500mm, je vedena 

souběţně vedle plynovodu ve vzdálenosti 1000mm. [1] Potrubí musí být uloţeno 

v nezámrzné hloubce, pod vedením vodovodu. 

 Splašková kanalizace – se v území rovněţ nevyskytuje. Objekt musí být napojen 

na samostatnou domovní čistírnu odpadních vod. Čistírna odpadních vod, označena 
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jako SO17 je umístěna v severní části pozemku, Její velikost závisí na počtu 

obyvatel v napojeném území. Od kaţdého domu je vedeno připojovací kanalizační 

potrubí, které ústí do čistírny, označeno jako SO16. Od souběţného vedení 

vodovodu je kanalizace ve vzdálenosti 600mm.[1] Další variantou vyřešení 

odvedení splaškových vod je umístění menší domovní čistírny v blízkosti kaţdého 

objektu. Potrubí splaškové kanalizace musí být rovněţ chráněno proti zamrzání a 

musí být uloţeno pod vedením vodovodu.  

 Vedení všech sítí a jejich umístění na pozemku je patrné z výkresu koordinační 

situace – technická infrastruktura ve výkresové dokumentaci. 

 Aby bylo moţno objekt vyuţívat k určenému účelu, je nutné zajistit k němu přístup 

jak automobilům, tak obyvatelům. Jako přístupová komunikace je navrţena stávající ul. 

Mezi Domky. Tato cesta je umístěna ze západní strany pozemku, je nutné jí zrekonstruovat 

a rozšířit. Současný stav neodpovídá poţadavku uţívání, je navrţeno rozšíření na šířku 

5,5m. Povrch komunikace bude asfaltový, ve výkresové dokumentaci je označována jako 

SO04. Celá oblast je označena jako obytná zóna, je zde sníţena povolená rychlost 

příslušnou dopravní značkou. Vzhledem k délce komunikace a moţnosti nerespektování 

dopravního značení jsou na komunikaci umístěny také zpomalovací příčné prahy. V okolí 

domu je vyřešena také síť komunikací pro pěší. Zajišťují přístupy k jednotlivým domům a 

jsou umístěný jak na západní straně pozemku, tak na východní straně. Jedná se o stavební 

objekt SO02, šířka chodníků je 2m a povrch bude dláţděný. Statická doprava je zde řešena 

návrhem parkoviště pro obyvatele. Odstavná stání jsou umístěna před kaţdým bytovým 

domem pro daný počet obyvatel. Jsou zastřešena pomocí dřevených přístřešků. Povrch 

stání je tvořen zatravňovací dlaţbou, která rovněţ odvádí dešťovou vodu z parkoviště. 

Parkovací stání jsou označena jako SO05. Komunikace na parkovišti, SO03, je asfaltová, 

šířky 5,5m. Podél přístupové komunikace je navrţeno několik parkovacích stání určených 

například pro návštěvy apod. Jejich povrch je stejný jako povrch komunikace, tedy 

asfaltový. Počet parkovacích a odstavných stání je navrţen dle příslušné normy a výpočet 

je součástí přílohy č.1. 

 Celkové dopravní řešení je znázorněno graficky ve výkrese koordinační situace – 

dopravní infrastruktura ve výkresové dokumentaci. 
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 Likvidaci odpadu bude zajišťovat společnost OZO Ostrava. Před kaţdým domem je 

v blízkosti komunikace umístěno kryté stanoviště pro kontejnery na komunální odpad. 

Tyto stanoviště jsou značeny ve výkresech SO07. 

6.2.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Mezi bytovými domy je navrţen poţadovaný rozestup. V tomto případě je stanoven jako 

dvojnásobek výšky bytového domu. Jako přístupové komunikace a plochy pro poţární 

techniku bude pouţita navrţená komunikace, ulice Mezi Domky. Jako zdroj poţární vody 

je v areálu umístěn na vedení vodovodního řadu hydrant. Samotný objekt bude vybaven 

potřebným poţárně bezpečnostním zařízením, hlásiči poţáru a hasicími přístroji. Jako 

úniková cesta pro evakuaci osob bude pouţita domovní komunikace. 

6.2.5 Návrh řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

K bytovému domu je zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Jsou zde umístěna i parkovací stání a tyto osoby. V bytovém domě 

jsou v 1.NP umístěny bezbariérové byty, které jsou patřičně upraveny dle poţadavků 

vyhlášky. Samotný vertikální pohyb v domě zajišťuje osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace výtah, který se nachází v hlavním komunikačním prostoru a 

zpřístupňuje všechny podlaţí v domě, včetně suterénu, kde se nachází sklepní boxy 

bezbariérových bytových jednotek.  

6.2.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

Stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostředí ani zdraví osob. Vytápění je řešeno pomocí 

plynového kotle, který je šetrný k ţivotnímu prostředí. Energetická náročnost budovy 

nebude vyšší neţ skupiny B, tedy rovněţ nároky na provoz nebudou působit nepříznivě na 

ŢP. 

6.2.7 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba není na území ohroţena povodněmi, jelikoţ se nenachází v povodňové oblasti. 

Účinky poddolování nejsou v takovém rozsahu, aby bylo nutné provádět opatření na stavbě 

proti těmto vlivům. Stavba se nachází v pásmu stanovém krajským úřadem, kde jiţ není 

nutné tyto opatření provádět. Pozemek se nachází na rovinatém území, nehrozí proto 

sesuvy půdy. Ochrana proti hluku je zajištěna dostatečným mnoţstvím zeleně obklopující 
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objekt, navíc se v blízkosti pozemku nenachází významnější zdroje hluku a ani provoz 

samotného domu není zatíţen produkcí většího mnoţství hluku. 

6.3 Shrnutí navržené varianty 

Výsledkem je návrh, který zahrnuje všechny poţadavky, které byly na začátku stanoveny. 

Podařilo se vytvořit koncepci, kde všechny bytové jednotky vyuţívají osluněnou jiţní 

stanu. Nevznikají tak byty, které by byly více či méně prosluněné a všichni obyvatelé mají 

stejné podmínky k bydlení, alespoň po stránce mikroklimatické. Svým architektonickým 

ztvárněním, zejména pak tvarem střechy objekt zapadá do okolní zástavby a nevytváří tak 

rušivý prvek v okolí. Vytvořena byla i klidová zóna pro odpočinek a moţnost hraní si dětí 

a to vše v návaznosti na zeleň přilehlého parku. 

 Všechny tyto aspekt přispěly k tomu, ţe tato varianta byla vybrána pro detailnější 

rozpracování, jelikoţ jednoznačně svým pojetím řešení daného problému přispívá k rozvoji 

moţností bydlení v dané lokalitě.  
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7 Ekonomické zhodnocení zvolené varianty řešení 

Jedním z důleţitých parametrů navrhovaného řešení je také jeho finanční náročnost. 

Z tohoto důvodu je součástí této práce také ekonomické zhodnocení podrobněji zpracované 

varianty návrhu. V celkových nákladech jsou započítány jednotlivé stavební objekty a 

náklady na pořízení pozemku pro umístění stavby.  

 Za tímto účelem byl spočítán obestavěný prostor bytového domu. Předmětem 

bakalářské práce nebylo provedení výpočtu dimenze přípojek a vedení sítí technické 

infrastruktury. Jelikoţ je pro výpočet nákladů nutné znát tyto informace, byl proveden 

odhad těchto rozměrů. Pro vedení vodovodu je navrţeno potrubí z PE DN80, přípojka je z 

téhoţ materiálu pouze DN50. Plynovodní potrubí je dle odhadu z plastu DN90, přípojka je 

navrhována z PE DN50. Trubní vedení dešťové i splaškové kanalizace je rovněţ z plastu 

DN250, přípojka dešťové kanalizace má DN150, splaškové kanalizace DN200. Elektrická 

energie bude připojena kabelem NN 3x95+70. Další poloţkou je domovní čistírna 

odpadních vod, na kterou je připojena splašková kanalizace. Její cena byla zjištěna přímo u 

výrobce těchto zařízení a závisí na počtu připojených obyvatel. Stejným způsobem byla 

zjišťována i cena vybavení dětského hřiště. Ostatní jednotkové ceny jsou určeny dle 

rozpočtových ukazatelů ÚRS Praha. Ceny technické a dopravní infrastruktury jsou určeny 

dle průměrných cen technické a dopravní infrastruktury uveřejněných na internetových 

stánkách Ústavu územního rozvoje. [12, 13] 

7.1 Výpočet obestavěného prostoru 

Obestavěný prostor bytového domu je spočten dle ČSN 73 4055. 

OP=Oz+Os+Ov+Ot  [m
3
]  [2]  

Obestavěný prostor základů Oz: 

Oz = 1,0.0,9.0,6.4 + 8,05.0,9.0,6.2 + 8,05.0,9.0,6.2 + 3,22.0,9.0,6.4 + 5,7.0,9.0,6.2 + 

+16,85.0,9.0,6 + 7,45.0,9.0,6.2 + 5,7.0,9.0,6.2 + 15,65.0,9.0, + 6,85.0,9.0,6 + 

+2,05.1,0.0,6.4 + 2,85.1,0.0,6.2 + 0,9.0,55.0,55.8 + 1,35.0,9.0,55.2 + 3,3.0,9.0,55.4 + 

+3,0.0,9.0,55.4 + 1,05.0,55.0,9. + 1,16.2,1.1,8 = 98,900m
3
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Obestavěný prostor spodní stavby Os: 

Os = 3,25.404,71 = 1315,308m
3
   

Obestavěný prostor vrchní stavby Ov: 

Ov = 3,0.404,71 + 3,15.8,3.2 + 390,91.6,0 + 20,08.43,15 + 21,77.3,0.2 + 2,03.2,5.6 + 

+2,03.2,6.4 + 2.2,05.1,65.2,9 + 3,38.1,0.20 + 6,9.1.2,0 = 4761,533m
3
 

Obestavěný prostor zastřešení Ot: 

Ot = 3,26.43,15 + 4,69.6,84.2 = 204,830m
3
 

Celkový obestavěný prostor Op: 

OP=Oz+Os+Ov+Ot = 98,009 + 1315,308 + 4761,533 + 204,830 = 6380,571 = 6381m
3
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7.2 Výpočet nákladů  

 

      
MĚRNÁ 

JEDNOTKA 

POČET 

MJ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CENA CELKEM 

       

I. POZEMEK m
2
 10482,67 200 2 096 534 

II. STAVEBNÍ OBJEKTY 

  SO01 - Bytový dům m
3
 6381 4578 29 212 218 

  Bytové domy celkem 29 212 218*4 116 848 872 

  SO02 - Chodníky  m 1214,93 926 1 125 025 

  SO03 - Komunikace - parkoviště m
2
 1240,32 793 983 574 

  SO04 - Komunikace - obsluţná m
2
 1148,37 1400 1 607 718 

  SO05 - Plocha parkovacích stání m
2
 908,52 872 792 229 

  
SO06 - Zastřešení parkovacích 

stání 
ks 56 12800 716 800 

  SO07 - Přístřešek pro kontejnery ks 4 15500 62 000 

  SO08 - Plocha dětského hřiště m
2
 183,13 1450 265 539 

  SO09 - Mobiliář - pergola ks 2 21200 42 400 

  SO10 - Oplocení m 436,813 775 338 530 

  Vstupní brány ks 4 19150 76 600 

  Vstupní branky ks 6 12498 74 988 

  SO11 - Vodovod   

  Vedení, DN80 m 156,35 1650 257 978 

  Přípojka, DN50 m 120,3 4500 541 350 

  SO12 - Plynovod   

  Vedení, DN90 m 135,77 1291 175 279 

  Přípojka, DN50 - 24m ks 4 32334 129 336 

  Přípojka, DN50 - 1,5m ks 4 9024 36 096 

  SO13 - Kanalizace dešťová   

  Vedení, DN250 m 465,15 8700 4 046 805 

  Přípojka, DN150 m 122,44 3650 446 906 

  SO14 - Elektrické vedení, NN m 265,96 611 162 502 

  SO15 - Veřejné osvětlení ks 37 15000 555 000 

  SO16 - Kanalizace splašková   

  Vedení, DN250 m 143,97 8700 1 252 539 

  Přípojka, DN200 m 10,4 3900 40 560 

  SO17 - Domovní ČOV EO 260 4800 1 248 000 

  SO18 - Vybavení dětského hřiště   

  Věţička se skluzavkou ks 1 78848 78 848 

  Vahadlová houpačka ks 2 9574 19 148 

  Pískoviště   ks 1 40040 40 040 

  Doprava a montáţ celek 1   26 667 

  

CENA CELKEM bez DPH     134 088 000 Kč  

Tab.3 Výpočet nákladů 
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7.3 Shrnutí ekonomického zhodnocení 

Náklady na pořízení stavby byly stanoveny z parametrů navrhovaného řešení a jeho 

finanční náročnost vychází na 134 088 000 Kč. Tato suma je bez DPH. Stanovená cena je 

však pouze orientační a nezahrnuje náklady na projekční práce, náklady na umístění 

staveniště ani další rezervy. 
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8 Závěr  

V bakalářské práci byly zpracovány dvě varianty návrhu sociálního bydlení pro mladé 

rodiny. Pro návrh byla zvolená cílová lokalita Ostrava – Kunčičky, konkrétně pozemek na 

ulici Mezi Domky, který sousedí se Sadem Maxima Gorkého. Hlavní část návrhu tvoří 

především objemová studie samotného bytového domu. Plocha, na které je stavba 

navrţena, neodpovídá dle schváleného územního plánu účelu, kterému má bytový dům 

slouţit. Je tedy nutné v souvislosti s umístěním stavby zaţádat o jeho změnu. Návrh byl 

limitován také ochranným pásmem lesa. Je nutné zaţádat o udělení výjimky, aby mohla 

být efektivně vyuţita celá plocha pozemku. 

 Na rozlehlém pozemku je vţdy navrţena skupina domů jedné nebo druhé varianty 

řešení. Pozemek je rozdělen na klidnější zónu, která slouţí k odpočinku a vyuţití volného 

času obyvatel a na zónu komunikační, která zajišťuje přístup k objektům a jejich dopravní 

obsluhu. V návaznosti na přilehlý park je umístěna zmíněná zóna odpočinku. Je zde 

situováno dětské hřiště s průlezkami a také dřevěné pergoly k venkovnímu posezení. 

Doprava a v územní je zajištěna navrţenou rekonstrukcí stávající komunikace a umístěním 

parkovacích ploch v blízkosti jednotlivých domů. Pohyb osob je zajištěn navrţenou sítí 

komunikací pro pěší. 

 Bytový dům je v první variantě navrţen jako kostka, ve čtyřpodlaţním provedení se 

suterénem. Podzemní podlaţí slouţí jako technické zázemí bytového domu. Ostatní čtyři 

podlaţí jsou obytná s jednotlivými byty. Na jednom podlaţí jsou navrţeny čtyři bytové 

jednotky, s jednou nebo se dvěma obytnými místnosti. Fasáda bytového domu je tvořena 

balkóny jednotlivých bytů, je ozvláštněna prouţky barevné omítky pod různými úhly. 

Následně bylo usouzeno, ţe způsob architektonického ztvárnění domu není vhodný pro 

dané území. 

 Druhý typ bytový dům je navrţen jako čtyřpodlaţní podsklepený objekt se 

sedlovou střechou. Suterén slouţí rovněţ jako technické zázemí. V ostatních podlaţích 

jsou místěny bytové jednotky s jednou nebo se dvěmi obytnými místnostmi. V domě je 

navrţeno celkem 24 bytů. 4.NP tvoří obytné podkroví. Všechny byty jsou orientovány na 

prosluněnou jiţní stranu, je tedy dostatečně splněn poţadavek na proslunění obytných 

místností. Charakteristickými prvky fasády bytového domu jsou balóny jednotlivých bytů 

a prvky dřevěného obkladu. Zbytek domu je klasicky omítnut. V této podrobněji 
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zpracované variantě je vyřešeno také napojení objektu na stávající vedení sítí technické 

infrastruktury. Je navrţena domovní čistírna odpadních vod, pro odvedení splaškových vod 

z domu. Toto řešení je nutné z důvodu neexistující kanalizační stoky v blízkém okolí. Na 

závěr bylo provedeno celkové shrnutí nákladů potřebných pro realizaci této stavby.  

 Druhá varianta řešení zadaného tématu se opírá o nedostatky zjištěné při prvním 

návrhu. Je navrţen bytový dům, který zapadá do stávající zástavby a měl by tak dotvářet 

území a přispívat zejména k rozvoji bydlení v této klidné a dobře dostupné lokalitě 

nedaleko samotného centra města. Dispoziční řešení bytového domu splňuje stanovené 

poţadavky na bytové prostory a dům tak můţe plnohodnotně slouţit jeho obyvatelům a 

spolu se svým okolím vytvářet příjemné místo k bydlení. 
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paa kkPkON  00

stáníkkPkON paa 240,130,12100 

Příloha č.1 – Výpočet počtu odstavných a parkovacích stání 

Výpočet počtu stání byl proveden dle normy ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací. Počet parkovacích a odstavných stání je vypočten pro jeden bytový dům. 

Celkový počet stání:  

    [4] 

O0 - Základní počet odstavných stání dle tabulky 34 příslušné normy 

P0 - Základní počet parkovacích stání dle tabulky 34 příslušné normy 

ka - Součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území 

 ka = 1,0 stupeň automobilizace - 1:2,5  

kp - Součinitel redukce počtu stání pro posuzované území - neuplatňuje se u bytových 

staveb 

 

Odstavná stání Oo: 

byt o 1 obytné místnosti  2 účelové jednotky na 1 stání  6 bytů – 3 stání 

byt o 1 obytné místnosti bezbariérové     2 byty – 2 stání 

byty do 100m
2
 celkové plochy 1 účelová jednotka na 1 stání  16 bytů – 16 

stání 

 

Parkovací stání Po: 

Obyvatelé  20 účelových jednotek na 1 stání  60 obyvatel – 3 stání 

 

Celkový počet stání N: 

 

 

Z celkového počtu 24 stání jsou 2 odstavná stání bezbariérová.  

Rozměry parkovacích a odstavných stání: 

Parkovací stání  podélná 2,0 x 5,5m 

Odstavná stání kolmá  2,4 x 4,5m 

Rozměry bezbariérových stání jsou stejné jako u standardních stání, nástup je řešen ze 

sousedící volné plochy. 



   

Příloha č.2 - Sestava dětského hřiště 

V horní části je umístěn obrázek s pozicemi prvků, v dolní části pak seznam prvků a 

rozpočet sestavený pomocí internetového programu k tvorbě sestav dětského hřiště od 

firmy KARIM, která nabízí vybavení dětských hřišť a městský mobiliář. 

 

 

Kód Název Cena [Kč] 

Sleva [Kč]při 

objednávce přes tuto 

aplikaci 

Výsledná 

cena [Kč] 

          

AP0511 Vahadlová houpačka – hranol 3 m 10 880,- 1 306,- 9 574,- 

AP0511 Vahadlová houpačka – hranol 3 m 10 880,- 1 306,- 9 574,- 

AP1101 Pískoviště s krycí plachtou 2 x 2 m* 45 500,- 5 460,- 40 040,- 

AP0600 Věţička se skluzavkou a houpačkou 89 600,- 10 752,- 78 848,- 

Celkem [Kč] 156 860,- 18 824,- 138 036,- 

Doprava a montáţ [Kč] 26 667,- 

Celková cena bez DPH [Kč] 164 703,- 
Tento rozpočet neobsahuje zhotovení dopadových zón, na základě ČSN EN 1177.  

*tvar a cena pískoviště pouze orientační, poţadovaný typ nebyl v nabídce 

AP0511 

AP0511 

AP1101 

AP0600 

http://www.karim.cz/hriste/


   

Fotodokumentace prvků dětského hřiště 
 

AP0600 - Věžička se skluzavkou a houpačkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP0511 - Vahadlová houpačka – hranol 3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP1101 - Pískoviště s krycí plachtou - 2x2m 

 

 

 

 

 



   

Příloha č.3 – Fotodokumentace území 

Přehled jednotlivých pohledů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled č.1 – současný stav území: 

 

řešené území 



   

Pohled č.2 – současný stav okolní komunikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled č.3 – současný stav přístupové komunikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řešené území 

řešené území 



   

Pohled č.4 – současný stav okolí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled č.5 – okolní zástavba: 

 


