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1. Úvod 

 

V dnešní době, kdy se společnost nachází na začátku třetího tisíciletí, je velice nesnadné si 

sehnat správné bydlení, které by byli občané schopni platit, nebo splácet. O to horší 

nastává situace pro mladé lidi, kteří se chtějí osamostatnit a najít si své první samostatné 

bydlení. Jedná se především o mladé manţelské páry, které chtějí začít společný ţivot, ale 

prozatím nemají dostatek financí na profinancování vlastního bytu či domu. Dále také jde o 

mladé jednotlivce, kteří se chtějí osamostatnit od rodičů a vyzkoušet si samostatné bydlení. 

Proto v současnosti naráţíme stále častěji na termín „startovací byt“. Toto slovní spojení 

můţeme pouţívat pro různé druhy bydlení, nejčastěji však ve spojení s jiţ zmíněnými 

mladými rodinami a jednotlivci, kteří hledají hlavně levné bydlení. 

 

 Startovací byty jsou v podstatě dvojího druhu. Jedná se o startovací byty nabízené 

obcemi a startovací byty nabízené developery. Obecní startovací byty jsou nabízené 

jednotlivými obcemi a jsou přidělovány jen zájemcům, kteří splňují stanovené podmínky 

pro získání takového bytu. A kdo můţe o takový byt zaţádat? Většinou mladý pár, 

jednotlivec nebo lidé vychovávající dítě. Věková hranice uchazeče o obecní startovací byt 

je také upravena vyhláškou obce a pohybuje se v rozmezí do 30 aţ 35 let. Nájemníci ve 

startovacích bytech platí niţší nebo regulované nájemné, jehoţ výše se po dobu 5 let 

nemění. Na tuto dobu jsou také uzavírány s nájemníky neprodlouţitelné nájemní smlouvy. 

Druhým typem startovacích bytů jsou nabízené developery. Tento typ startovacího bytu je 

výhodný zejména z hlediska své malé velikosti a tedy i cenové dostupnosti. Při pořizování 

startovacích bytů nabízených developery nejsou zvýhodňováni mladí lidé, ale jsou pro ně 

atraktivnější neţ koupě klasického bytu. 

 

 V tuto chvíli bych řekla, ţe je výhodnější pořídit si startovací byt od obce, ačkoliv 

v dlouhodobém horizontu se zdá lepší investice do vlastního bytu. Ve prospěch prvého 

hovoří cena, leč investice je to nevratná. Peníze vloţené do takového bydlení nejsou 

investovány do ničeho, co by nájemcům v budoucnu mohlo patřit. Ve prospěch druhého 

hovoří pravý opak, ale jde o závazek stále ještě draţší a v neposlední řadě i delší a tedy 

vyţadující dlouhodobější plánování. V druhém případě by si totiţ mladý nezajištěný 

člověk musel vzít půjčku, aby si mohl dovolit koupit malometráţní byt. Ale takovýto 

mladý člověk bude chtít mít jednou rodinu a bude také potřebovat větší prostor k bydlení a 
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dlouhodobá půjčka by ho limitovala v nákupu jiné větší nemovitosti. Proto jsou pro mladé 

lidi výhodnější obecní startovací byty.  

 

V Ostravě se v současnosti nenachází ţádné sociální bydlení pro mladé rodiny. 

Výstavba nájemních bytových domů se startovacími byty je velice nákladná a výnosy jsou 

zcela mizivé. Byty jsou pouze nájemní a regulované nájemné je nastaveno tak, aby pokrylo 

jen základní náklady na provoz bytového domu. Město, jako investor musí počítat 

s minimálními finančními zisky z takovýchto staveb. Hlavním přínosem těchto staveb je 

veřejný zájem na udrţení mladých lidí ve městech a tím docílení dalšího rozvoje měst a 

obcí. Z těchto důvodů by se měla výstavba startovacího bydlení rozšířit a zajistit tak 

dostatek bytů pro nezajištěné mladé rodiny. Proto jsem si také vybrala toto téma bakalářské 

práce, řešící startovací bydlení. Ve své práci jsem se snaţila vypracovat ideální návrhy 

bytových domů s malometráţními byty na Slezské Ostravě. A tím podpořit další novou 

výstavbu bytů pro mladé rodiny v Ostravě. 

 

 Za tímto úkolem jsem si vytipovala vhodnou lokalitu pro umístění tohoto bytového 

domu. Vybraný pozemek se nachází na rohu ulic Hladnovská, Betonářská a Komerční. 

Perfektně tedy splňuje základní poţadavky pro polohu bytového domu se startovacími 

byty. Nachází se blízko centra města, v nedalekém okolí jsou situovány školy, školky, 

supermarkety, nákupní centra, restaurace i sportovní vyţití. Zároveň je lokalita dobře 

dostupná pomocí dopravních spojů městské hromadné dopravy a to i v nočních hodinách. 

Toto jsou základní předpoklady pro ideální startovací byt. 

 

 

1.1. Cíl bakalářské práce 

 

Cílem řešení bakalářské práce je vypracovat návrh sociálního bydlení tzv. „startovací byty“ 

pro mladé rodiny pro lokalitu Slezské Ostravy. Za tímto účelem bude provedeno vyhledání 

vhodné lokality, rozbor problematiky současného stavu na základě shromáţděných 

poznatků o území a potřebách řešené oblasti. Návrh bude dále obsahovat řešení statické 

dopravy, navrţení dostatečného počtu parkovacích míst pro potřeby celého objektu, dále 

také řešení napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Návrhy se budou 

také zabývat řešením veřejného prostranství. Návrhové řešení bude zpracováno variantně. 
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Jednotlivé varianty budou obsahovat byty pro osoby s omezenou schopností pohybu, 

z toho důvodu budou prostory určeny i pro imobilní občany a navrţeny podle vyhlášky 

398/2009 Sb. Celkově bude proveden propočet nákladů návrhového řešení. 

 

 

1.2. Podklady získané pro vypracování bakalářské práce 

 

 Územní plán města Ostravy 

 Územně analytické podklady města Ostravy 

 Katastrální mapa vytipované lokality Slezské Ostravy 

 Vrstevnice vytipované lokality Slezské Ostravy 

 Fotodokumentace řešené parcely 

 Vyjádření jednotlivých správců inţenýrských sítí, včetně výkresů 

stávajících stavů 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1. Názvosloví 

 

Budova 

Budova je stavba prostorově soustředěná a navenek převáţně uzavřená obvodovými 

stěnami a střešními konstrukcemi. Budovy mohou být rozličných typů, od velmi 

jednoduchých staveb poskytujících pouze ochranu před deštěm, aţ po sloţité komplexy. 

[4] 

 

Obytná budova 

Stavba určena pro trvalé bydlení, ve které alespoň dvě třetiny podlahové plochy připadají 

na byty, včetně plochy domovního vybavení určeného pro obyvatele jednotlivých bytů, do 

kterých se nezapočítávají plochy společného domovního vybavení a domovní komunikace. 

Mezi obytné budovy patří bytové domy a rodinné domy. [1,4] 

 

Bytový dům 

Bytový dům je stavba pro bydlení, ve kterém převaţuje funkce bydlení. Jde o obytnou 

budovu se čtyřmi i více byty, které jsou přístupné z domovní komunikace se společným 

hlavním vstupem, případně hlavními vstupy z veřejné komunikace. [4] 

 

Byt 

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým 

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

uţíváním určen. Byt splňuje poţadavky na osvětlení, plošnou a objemovou kapacitu podle 

počtu uţivatelů a je moţno jej vytápět a větrat. Stavebně technické uspořádání a vybavení 

bytu zahrnuje příslušenství, odpovídající poţadavku trvalého bydlení a společné uzavření 

celého bytu. [1,4] 

 

Obytná místnost 

Část bytu (zejména obývací pokoj, loţnice, jídelna), která splňuje poţadavky zvláštního 

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

byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m². 
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 musí být přímo osvětlená a větraná okny 

 musí jí být moţno dostatečně vytápět 

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

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

 nemá být trvale určena ke spaní víc jak dvou osob 

 hloubka obytných místností osvětlených pouze z uţší strany maximálně 2,5 

násobku světlé výšky.[1,4] 

 

Příslušenství bytu 

Prostory s charakterem doplňujícím obytné místnosti, které jsou určeny pro zajištění 

bytové komunikace, vaření, osobní hygieny a dalších funkcí, nutných pro trvalé uţívaní 

bytu. [4] 

 

Základní zařízení bytu 

Souhrn nezbytného nábytku a ostatních zařizovacích předmětů pro předpokládaný počet 

osob. [5] 

 

Podlaţí 

Část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce 

stropu. Rozlišují se podlaţí nadzemní a podzemní. [4] 

 

Proslunění 

Všechny byty musí být prosluněny. Prosluněny musí být zejména obytné místnosti a 

pobytové místnosti, které to svým charakterem vyţadují. Byt je prosluněn, je-li součet 

podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině 

součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. [4] 

 

Schodiště 

Schodiště patří mezi vertikální domovní komunikace, které spojují jednotlivá podlaţí a 

umoţňují přístup k jednotlivým bytům a domovnímu vybavení. V bytových domech bez 

výtahu můţe mít schodiště maximální sklon 33 stupňů a v bytových domech s výtahem 

maximálně sklon 35 stupňů. Minimální průchozí šířka schodišťových ramen u bytových 

domů je 1100 mm. [1] 
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Startovací byt 

Startovací byt je byt, který můţe mít celkovou uţitkovou plochu do 45 metrů čtverečních a 

obytnou plochu tvoří aţ 66% z celkové plochy bytu. Tyto startovací byty jsou určeny 

mladým manţelským dvojicím, rodinám s maximálně jedním dítětem a mladým 

jednotlivcům. [1] 

 

Odstavné stání 

Plocha pro umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidlo 

nepouţívá. [7] 

 

Parkovací stání 

Plocha pro umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidlo 

pouţívá. Dělí se na dva typy stání. Krátkodobé stání (do 2 hodin) a dlouhodobé stání (nad 

2 hodiny). [7] 

 

Domovní vybavení 

Domovní vybavení bytových domů umisťujeme částečně do suterénu a částečně do 

přízemí bytových domů podle funkce a technických poţadavků na provoz. Domovní 

vybavení se dále člení: 

 společensko-rekreační 

 úloţné a skladovací 

 technicko-provozní a hospodářské [12] 

 

Osoba s omezenou schopností pohybu 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází z dispozic, moţností a potřeb 

osob na vozíku a osob s dětským kočárkem i z dispozic a moţností osob pouţívajících 

berle, hole, chodítka i jiné pomůcky potřebné pro svůj pohyb, těhotných ţen a osob 

doprovázejících děti do tří let. [8] 
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2.2. Řešení bezbariérového uţívání 

 

Před vstupem do budovy bytového domu bude navrţena manipulační plocha minimálně 

1500x1500 mm. V případě, ţe se vstupní dveře budou otevírat ven, bude minimální šířka 

manipulační plochy 1500 mm a minimální délka manipulační plochy 2000 mm. Vstupní 

dveře do budovy mají minimální šířku 1250 mm a z toho hlavní křídlo dvoukřídlových 

dveří má minimální šířku 900 mm. Dveřní křídla u vstupních dveří do budovy jsou 

opatřena vodorovným madlem ve výšce 800 aţ 900 mm. U vstupu do budovy bude 

umístěn zvonkový panel ve výšce 600 aţ 1200 mm od podlahy a domovní schránky pro 

byty zvláštního určení budou mít otvor pro vyzvednutí pošty umístěn ve výšce 850 aţ 1200 

mm od úrovně podlahy.  

 

Bytový dům s výtahem bude umoţňovat uţití všech společných prostor osobami 

s omezenou schopností pohybu. Oproti tomu stavba bytového domu bez výtahu je 

navrţena tak, aby umoţňovala uţívání společných prostor minimálně v jednom podlaţí. 

Výtahy u bytových domů s bytem zvláštního určení bude mít klec výtahu s minimální 

šířkou 1100 mm a minimální hloubkou 1400 mm. Před vstupy do výtahu budou zajištěny 

minimální manipulační plochy o rozměrech 1500x1500 mm a vstupní dveře do výtahu 

budou minimálně 900 mm široké. 

 

Všechny dveře u bezbariérových bytů jsou 900 mm široké, minimálně 800 mm, aby 

umoţňovaly průjezd osob na vozíku. Dále jsou všechny dveře u bezbariérových bytů bez 

prahů. Okna v obytných místnostech budou opatřena pákovým ovládáním umístěným ve 

výšce maximálně 1100 mm nad úrovní podlahy. V kaţdém bytě určeném pro osoby 

s omezenou schopností pohybu budou po osazení všech zařizovacích předmětů a nábytku 

zachovány minimální manipulační prostory o průměru 1500 mm. Všechny prvky ovládané 

rukou jsou umístěny ve výšce 600 aţ 1200 mm nad podlahou. Balkóny, lodţie či terasy 

v bytech zvláštního určení mají minimální hloubku 1500 mm, aby umoţňovaly pohodlnou 

manipulaci s vozíkem. [8] 
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3. Poznatky o řešeném území a rozbor stávajícího stavu 

 

Řešené území se nachází ve Slezské Ostravě, přesněji v části městského obvodu Muglinov. 

Přesné umístění vybrané lokality je mezi ulicí Hladnovská, ulicí Betonářská a ulicí 

Komerční. Slezská Ostrava je od 24. listopadu 1990 městským obvodem statutárního 

města Ostravy. 

 

 

3.1. Historie 

 

Slezská Ostrava je jednou z nejstarších obcí na Ostravsku. Původně se nazývala jen 

Ostrava, ale na konci 13. století byly nalezeny zmínky o Slovanské Ostravě. Od 15. století 

se všeobecně začal pouţívat název Polská Ostrava. V části obce, v údolí zvaném Burňa 

bylo v roce 1763 nalezeno černé uhlí, s jeho těţbou se začalo následně v roce 1787. 

Skutečný začátek těţby černého uhlí nastal aţ po roce 1828. V době, kdy byly ve 

Vítkovicích zaloţeny ţelezárny, které se staly největším odběratelem uhlí z Wilczkových 

dolů. Ve Slezské Ostravě se v té době začaly stavět kolonie pro horníky a důlní úředníky. 

Zdejší doly v té době zaměstnávaly přes devět tisíc horníků. V roce 1880 měla obec 23 

tisíc obyvatel a z toho skoro čtyři pětiny ţily právě v nově vybudovaných koloniích na 

Slezské Ostravě. Po první světové válce byla Slezská Ostrava povýšena na město a tím 

také oficiálně přejmenována z Polské Ostravy na Slezskou. Svůj statut města si Slezská 

Ostrava udrţela aţ do roku 1939, kdy po německém záboru bylo město připojeno 

k Moravské Ostravě a tak zůstalo aţ dodnes. 

 

 Muglinov je historická obec, která je v současné době částí městského obvodu 

Slezská Ostrava. Název byl odvozen z původně německého jména Mogylno či Mogylna, 

jehoţ základem je pravoslavné slovo mogyla znamenající pahorek. V 19. století byly 

v obci také prováděny pokusné vrty, avšak nebyly úspěšné. Přesto i zde vznikla celá řada 

průmyslových podniků. Industrializaci v Muglinově provázel výrazný demografický 

rozvoj. Proto zde byly také vybudovány hornické kolonie pro zaměstnance jámy „Ida“ 

nacházející se v Hrušově. [10,11] 
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3.2. Širší vztahy území 

 

Řešené území se nachází v katastrálním území patřící pod městský obvod Slezská Ostrava, 

přesněji část městského obvodu - Muglinov. Vytipovaná lokalita je situována mezi ulicemi 

Hladnovská, Betonářská a Komerční. Pozemek se skládá ze čtyř parcel o celkové rozloze 

4429 m
2
. Jedná se o parcely katastrálního čísla 414/4, 388/1, 530 a 421/29, které se podle 

územního plánu nacházejí v ţivnostenském území. Řešené území je obklopeno 

individuální a hromadnou zástavbou. Nedaleko pozemku se nachází také zóna lehkého 

průmyslu, který nikterak neovlivňuje kvalitu bydlení v této části města.  

 

 Lokalita je ideálním místem pro umístění bytového domu se startovacími byty. 

V blízkém okolí se nachází veškerá potřebná občanská vybavenost. Obyvatelé zde mají 

přímo v místě bydliště nákupní centra, restaurace, kulturní dům, sportovní klub, fotbalové 

hřiště a mnoho dalších míst vhodných pro trávení volného času. V okolí navrhovaného 

objektu se nachází mateřská a základní škola, gymnázium a v nedalekém centru města 

spoustu dalších středních škol a univerzita.  

 

 V území je dobrá dopravní dostupnost pomocí městské hromadné dopravy. Asi 200 

metrů od navrhovaného bytového domu je umístěna trolejbusová zastávka. V lokalitě je 

dobrá dopravní dostupnost i v nočních hodinách. Centrum města je vzdáleno asi 10 minut 

jízdou trolejbusem od řešeného území. Samotné území je zpřístupněno motorovým 

vozidlům pomocí účelové komunikace z ulice Komerční. Pro pěší je území zpřístupněno 

z ulice Hladnovská a Komerční. Celý městský obvod Slezská Ostrava je velmi dobře 

napojen na hustou silniční síť pomocí dálnice a silnic I. třídy: 

 

 D47: Lipník nad Bečvou – Hladké Ţivotice – Ostrava – Bohumín 

 I/58: Bohumín – Ostrava – Příbor – Roţnov pod Radhoštěm 

 I/11: Hradec Králové – Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín 

 I/59: Ostrava – Orlová - Karviná 
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3.3. Limity území 

 

Celá řešená lokalita se podle územního plánu obce nachází v ţivnostenském území. 

Vhodné funkční vyuţití pro toto území je bydlení různých forem (hromadné a 

individuální), drobná výroba, sluţby a občanská vybavenost. Ţivnostenské území tedy 

nelimituje umístění navrhované stavby. Oblast se dále nachází v území s doznívajícími 

vlivy důlní činnosti. 

 

 Přes řešený stavební pozemek prochází stará vodovodní přípojka. Tato přípojka zde 

byla v minulosti zřízena, aby zásobovala vodou sousední dosud nevyuţívanou parcelu k. č. 

394/4. Parcela je v katastrální mapě označena jako zeleň. Zmíněná přípojka je napojena na 

veřejnou vodovodní síť z ulice Komerční a prochází přes řešenou parcelu k. č. 414/4. Jedná 

se o vodovodní přípojku rozměru DN 80 s ochranným pásmem 1,5 m od vnějšího líce 

potrubí na obě strany. Jelikoţ vodovodní přípojka v současnosti stále není vyuţívána, bude 

nejlepším řešením pro navrhovaný stav poţadovat u správce vodovodní sítě její zrušení. 

[2,6] 

 

 

3.4. Technická infrastruktura 

 

V okolí řešeného území se nacházejí všechny potřebné inţenýrské sítě, které jsou nutné pro 

zásobování vodou, plynem, elektrickou energií a pro odkanalizování objektu. Navrhovanou 

budovu je moţno napojit i na sítě elektronických komunikací od společnosti Telefónica O2 

Czech Republic, a.s. Navrhovaný bytový dům bude připojen na telekomunikační vedení 

z ulice Komerční. Na ostatní inţenýrské sítě bude objekt napojen z uliční sítě vedené 

v ulici Hladnovská. Kapacity jednotlivých uličních řádů mají dostatečnou dimenzi pro 

napojení navrhovaného bytového domu: 

 

 Vodovodní potrubí DN 200 (PVC) 

 Kanalizační potrubí DN 800 (Beton) 

 Plynovodní potrubí DN 150 (Ocel) – NTL 

 Elektrické vedení NN 
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 Zásobování jednotlivými médii v řešené lokalitě zprostředkovává: 

 

 Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. – zásobování vodou a odkanalizování 

 Severomoravská plynárenská, a.s. – zásobování plynem 

 ČEZ Distribuce, a.s. – zásobování elektrickou energií 

 

 Teplovodní vedení se v řešené lokalitě nenachází. Není tedy moţno vyuţívat 

ekologičtější dálkové vytápění bytového domu. 

 

 

3.5. Ţivotní prostředí 

 

Vzhledem k vysoké koncentraci těţkého průmyslu má město dlouhodobě značně 

znečištěné ţivotní prostředí. V posledních letech jde zejména o velmi znečištěné ovzduší 

na Ostravsku. Ovzduší je znečištěno rakovinotvorným benzopyrenem a vysokou 

koncentrací prachových částic. Město Ostrava se snaţí znečišťování ovzduší zastavit a tím 

také vylepšit celkový stav ţivotního prostředí na Ostravsku.  

 

 V centru Ostravy, nedaleko městské části Muglinov, se rozlehá největší oáza zeleně 

určena pro obyvatele a návštěvníky města. Jedná se o Komenského sady, které představují 

svou rozlohou největší plochu zeleně v intravilánu města s vyuţitím pro rekreaci a volný 

čas. 

 

 

3.6. Aktuální stav řešeného území 

 

Stavební pozemek je v současné době nevyuţíván. Před zahájením výstavby je nutné 

provedení vyrovnávacích terénních úprav a vykácení porostu stromů a keřů nacházejících 

se na parcele. Stávající příjezd na pozemek se nachází z ulice Komerční. Příjezd je 

zpevněn posypovým materiálem. V budoucnosti bude i nadále vyuţíván jako příjezd pro 

navrhované řešení. Kolem řešeného území vedou pěší komunikace, které budou zachovány 

a budou na ně napojeny navrhované komunikace pro pěší určené pro přístup do objektu. 

Stavební pozemek je ze severu a východu obklopen plochami zeleně, z jiţní strany přiléhá 
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k místní pozemní komunikaci a ze západní strany sousedí s přízemní budovou moštárny. 

(Fotodokumentace stávajícího stavu – viz. Příloha č. 1) 

 

 

 

Obr.1 Fotografie stávajícího stavu řešeného pozemku 

 

 

 

Obr.2 Fotografie stávajícího stavu příjezdu na pozemek 

 

  



- 13 - 

 

4. Průvodní zpráva 

(Průvodní a souhrnná technická zpráva k vlastnímu návrhu jsou vypracovány dle 

poţadavků vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 4 jen v rozsahu řešení bakalářské práce) 

 

 

4.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

4.1.1. Řešené území se nachází na předměstí Ostravy, v zastavěné městské části 

Muglinov. V okolí řešené parcely je hustá zástavba individuálního a 

hromadného bydlení. 

 

4.1.2. Údaje o vydané a schválené ÚPD: 

Územní plán města Ostravy schválen usnesením Zastupitelstva 

města Ostravy ze dne 5. 10. 1994 a doplněný o schválené změny a 

provedené úpravy s platností ke dni 30. 9. 2010. 

Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území města 

Ostravy úplný text schválený ZMO v roce 1994 doplněný o 

schválené změny a provedené úpravy s platností ke dni 26. 1. 2010. 

 

4.1.3. Řešený stavební pozemek se nachází podle ÚPD v ţivnostenském území. 

Ţivnostenské území můţe slouţit k bydlení různých forem ve spojení 

s podstatně nerušící drobnou výrobou, sluţbami a občanskou vybaveností. Mezi 

vhodné funkční vyuţití ţivnostenského území patří nájemní domy, proto 

navrhovaný záměr o umístění bytového domu bude v souladu s územně 

plánovací dokumentací. 

 

4.1.4. Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyjádřeními jednotlivých 

správců inţenýrských sítí. 

 

4.1.5. Navrhovaný bytový dům se startovacími byty bude připojen na telekomunikační 

vedení z ulice Komerční. V ulici Hladnovská bude objekt napojen na vodovodní 

uliční řád o velikosti DN 200, kanalizační řád o velikosti DN 800, plynovodní 

uliční řád o velikosti DN 150 a na vedení nízkého napětí. 
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4.1.6. Celá vymezená lokalita se nachází mimo záplavové území. Pozemek je situován 

v nadmořské výšce 230 m. n. m. Nejblíţe nacházející se řekou je řeka Ostravice, 

která protéká na hranici městských obvodů Moravská Ostrava a Slezská 

Ostrava. 

 

4.1.7. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí: 

 Parcelní číslo: 414/4 – ostatní komunikace 

 Parcelní číslo: 388/1 – zahrada 

 Parcelní číslo: 530 – jiná plocha 

 Parcelní číslo: 421/29 – zeleň 

 

4.1.8. Po dobu výstavby bude příjezd na pozemek zajištěn z ulice Komerční, kde se jiţ 

v současné době nachází naznačený zpevněný vjezd na parcely. Tento vjezd 

bude vyuţíván po dobu výstavby a následně, po vybudování nově navrţených 

komunikací pro motorová vozidla a nově navrţeného parkoviště, bude i nadále 

vyuţíván pro obsluhu navrhované budovy a pro přístup obyvatel na pozemek. 

 

 

4.2. Základní charakteristika stavby a jejího uţívání 

 

Navrhovaný bytový dům bude plnit funkci stavby pro bydlení. Jedná se o trvalou stavbu. 

Řešená budova je novostavba. V současnosti se na vybraném stavebním pozemku 

nenacházejí ţádné stavby, které by vyţadovaly rekonstrukci nebo demolici. 

 

 

4.3. Orientační údaje o stavbě 

 

1. VARIANTA 

1. varianta bytového domu obsahuje celkem 12 bytových jednotek. Budova má celkem 3 

nadzemní podlaţí a jedno podzemní podlaţí. Objekt je vybaven výtahem.  

 

V podzemním podlaţí se nacházejí úloţné a skladovací prostory. Je zde celkem 11 

sklepních boxů určených pro klasické bytové jednotky a 1 sklepní box uzpůsobený 
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přístupu osob s omezenou schopností pohybu. Tato komora určená pro uloţení předmětů 

dočasné potřeby je součástí bytu č. 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu. V suterénu 

se dále nachází technická místnost, určena pro umístění technického zázemí budovy, sklad 

a místnost pro uloţení dětských kočárků a kol. 

 

V kaţdém z nadzemních podlaţí jsou umístěny 4 bytové jednotky různých 

velikostí. V prvním nadzemním podlaţí jsou umístěny 3 klasické bytové jednotky a 1 

bytová jednotka určena pro osoby s omezenou schopností pohybu. V druhém a třetím 

nadzemním podlaţí se nacházejí vţdy 4 klasické startovací byty. Celková zastavěná plocha 

je 309 m
2
. Obestavěný prostor u bytového domu 1. varianty je 3 028 m

3
. 

 

 

Velikosti bytových jednotek 1. varianta: 

Byt č. 10, 11   39 m
2
 

Byt č. 2, 3, 6, 7  43 m
2
 

Byt č. 1, 9, 12   46 m
2
 

Byt č. 4, 5, 8   51 m
2
 

 

 

2. VARIANTA 

2. varianta bytového domu se startovacími byty obsahuje 14 bytových jednotek. Budova 

má celkem 4 nadzemní podlaţí. Objekt nemá výtah.  

 

V prvním nadzemním podlaţí se nachází vstup do objektu, na který navazuje 

vstupní hala bytového domu, odkud jsou zpřístupněny dvě bytové jednotky. Nachází se zde 

1 klasická bytová jednotka a 1 bytová jednotka určená pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Dále jsou z přízemního podlaţí zpřístupněny sklepní boxy patřící k bytům na 

tomto podlaţí a také se zde nachází domovní vybavení. Jde především o místnost pro 

uloţení dětských kočárků a kol, technickou místnost, sušárnu a úklidovou místnost.  

 

V 2. aţ 4. NP se nacházejí vţdy 4 bytové jednotky a 4 komory pro uloţení 

předmětů dočasné potřeby. Kaţdá bytová jednotka má svou komoru umístěnou na stejném 

podlaţí jako je umístěn byt. Všechny bytové jednotky v 2. aţ 4. NP jsou vybaveny 
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balkónem. Celková zastavěná plocha je 259 m
2
. Obestavěný prostor 2. varianty bytového 

domu je 3 367 m
3
. 

 

 

Velikosti bytových jednotek 2. varianta: 

Byt č. 3, 7, 11   34 m
2
 

Byt č. 4, 5, 8, 9, 12, 13 40 m
2
 

Byt č. 2   43 m
2
 

Byt č. 6, 10, 14  45 m
2
 

Byt č. 1   52 m
2
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5. Souhrnná technická zpráva 

 

5.1. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

 

Vytipovaný stavební pozemek se nachází na předměstí Ostravy. Pozemek má dostatečnou 

rozlohu pro umístění navrhovaného bytového domu, příjezdové komunikace s parkovištěm 

a pro umístění plochy pro volný čas. Ze severozápadní strany pozemku je umoţněn příjezd 

na stavební pozemek, který jsem vyuţila i pro svůj návrh. Budovu bytového domu pak 

bylo moţno umístit na jiţní stranu pozemku.  

 

Stavební pozemek je obklopen stavbami pro hromadné a individuální bydlení. 

Jedná se o klidnou lokalitu bez těţkého průmyslu, který by narušoval pohodu bydlení. 

V území se nachází také dostatek občanské vybavenosti. V blízkém okolí je situována 

mateřská škola, základní škola a gymnázium. Dále se zde nachází ordinace praktického a 

dětského lékaře, pošta, sportovní klub, fotbalové hřiště, nákupní centra a také kulturní 

dům.  

 

Dalšími důleţitými kritérii pro výběr této lokality byla dobrá dopravní dostupnost. 

K řešenému území je dobrá dostupnost motorovými vozidly ze všech částí Ostravy. 

Zároveň se v území nachází hustá síť zastávek městské hromadné dopravy. Do lokality je 

tedy dobrá dopravní dostupnost i pomocí hromadné dopravy a to i v nočních hodinách.  

 

Během počátečního výběru lokality na Slezské Ostravě jsem zvaţovala také 

stavební pozemek v městské části Hrušov. Tato stavební parcela se však nacházela 

v záplavové oblasti, v místě které bývá při záplavách dosti postiţeno vodou. Stavební 

pozemek byl také limitován vedením vysokého napětí, které procházelo napříč pozemkem. 

Posledním záporným kritériem pro stavební pozemek v Hrušově bylo demografické 

sloţení obyvatel, které nebylo vhodné pro umístění bytového domu pro mladé rodiny. 

Druhým zvaţovaným územím pro umístění stavby bytového domu byl stavební pozemek 

v městské části Muglinov na ulici Sodná. Pozemek byl z jedné části obklopen novými 

domy pro individuální bydlení a z druhé strany se nacházely bývalé hornické kolonie 

s hustou zástavbou starých finských domů. Stavební pozemek je zcela pokryt výsadbou 

ovocných stromů, které jsou v současnosti na pokraji úhynu. Území bylo limitováno 
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ochranným pásmem nadzemního vedení vysokého napětí. Demografické sloţení obyvatel 

v této části Muglinova bylo také nepříznivé pro umístění startovacího bydlení pro mladé 

rodiny. Ze zmíněných důvodů jsem se rozhodla pro stavební pozemek v Muglinově na 

ulici Hladnovská. (Fotodokumentace zvaţovaných stavebních pozemků – viz. Příloha č. 2). 

 

 

5.2. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného 

řešení 

 

Navrhovaný bytový dům je umístěn v jiţní části stavebního pozemku. Stavba má většinu 

oken orientováno na jih, aby bylo dosaţeno maximálního osvětlení a proslunění všech 

bytových jednotek. V severozápadní části pozemku je navrţena příjezdová komunikace 

pro motorová vozidla a přístupová komunikace pro pěší. Na tuto komunikaci je připojeno 

parkoviště určené pro obyvatele a návštěvníky navrhovaného bytového domu. Parkoviště 

má 14 odstavných stání a 5 parkovacích stání pro krátkodobé parkování. Pro vstup do 

území bude navrţena i druhá komunikace pro pěší z ulice Hladnovská, z důvodu zkrácení 

docházkové vzdálenosti na zastávku městské hromadné dopravy. Západní část území je 

vymezena pro účel rekreace a volný čas obyvatel. Je zde navrţeno dětské hřiště, které 

můţe být vyuţíváno i dětmi z blízkého okolí řešeného území.  

 

Výška budovy je navrţena tak, aby nebyla v rozporu s výškou budov okolní 

zástavby. Navrhovaný objekt je umístěn 29 m od okolní zástavby a 17,5 m od přilehlé 

místní komunikace. Obě varianty bytového domu mají plochou střechu. Bytové domy jsou 

navrţeny pro účel startovacího bydlení pro mladé rodiny. Z toho důvodu jsou všechny 

bytové jednotky navrţeny jako malometráţní byty. Optimální podlahová plocha u 

startovacího bytu je do 45 m
2
. U první varianty byly navrţeny prostornější a komfortnější 

byty s podlahovou plochou od 39 m
2
 do 51 m

2
. U druhé varianty bylo dosaţeno optimální 

plochy pro startovní byty v rozmezí od 34 m
2
 do 45 m

2
. Ve 2. variantě je navrţen jeden byt 

o plošné výměře větší neţ 45 m
2
, z důvodů uţívání osobami s omezenou schopností 

pohybu. 

 

První varianta bytového domu je navrţena jako čtyřpodlaţní budova s jedním 

podzemním podlaţím pro umístění domovního vybavení. Vchod do objektu a domovní 
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komunikace jsou umístěny na sever. Horizontální domovní komunikace je navrţena do 

tvaru písmene T. Tento tvar domovní komunikace umoţňuje umístění oken po stranách 

chodby a tím také její proslunění a přímé provětrání. Třetí nadzemní podlaţí je navrţeno 

jako ustupující, oproti druhému nadzemnímu podlaţí. Toto odsazení obvodového zdiva 

umoţnilo navrhnout prostorné terasy pro bytové jednotky ve třetím nadzemním podlaţí. 

Bytový dům obsahuje celkem 12 prostornějších startovacích bytů pro mladé rodiny. Kaţdý 

byt má vlastní terasu nebo balkón. Dům je navrţen tak, aby všechny bytové jednotky 

mohly být osvětleny a prosluněný z jiţní strany. Je zde 6 bytů orientovaných výhradně na 

jih, 3 byty orientované na východ s moţností osvětlení z jihu a 3 byty orientované na západ 

také s moţností osvětlení z jihu. Za účelem osvětlení obytných místností u bytových 

jednotek orientovaných na východ a na západ byla v těchto bytech navrţena rohová okna, 

která alespoň z části umoţňují proslunění v poledních hodinách. Terasy a balkóny na jiţní 

straně jsou spojené po celé délce budovy. Pro docílení soukromí pro obyvatele 

jednotlivých bytových jednotek jsou terasy i balkóny oddělené dřevěnými stěnami. Stěny 

jsou navrţeny ze šedobílého dřeva. Zábradlí u balkónů je také navrţeno ze šedobílého 

dřeva se skleněnou výplní. Okna i dveře v celém objektu mají klasický tvar i velikost, aby 

byla zachována úspornost stavby a tím docílena moţnost bydlení pro sociálně slabé 

obyvatelstvo.  

 

Druhá varianta bytového domu je navrţena jako čtyřpodlaţní budova, bez 

podzemního podlaţí. Bytový dům obsahuje celkem 14 bytových jednotek. V přízemí 

objektu jsou navrţeny dvě bytové jednotky. Ve 2. aţ 4. nadzemním podlaţí jsou umístěny 

vţdy čtyři bytové jednotky na podlaţí. Prostory pro domovní vybavení jsou umístěny 

v přízemí stavby. Vchod do objektu je umístěn na sever a vertikální domovní komunikace 

se nachází ve středu objektu. Horizontální domovní komunikace ve 2. aţ 4. NP je navrţena 

ve tvaru písmena T. Tento tvar domovní komunikace umoţnil umístění okenního otvoru na 

severní stranu budovy pro přímé osvětlení a provětrání prostoru. Ačkoliv je tvar 

horizontální komunikace v objektu stejný, jako v předešlé variantě, je druhá varianta 

bytového domu navrţena ekonomičtěji s efektivnějším vyuţitím prostoru. Všechny bytové 

jednotky mají svou vlastní skladovací komoru umístěnou ve stejném podlaţí, ve kterém se 

samy nacházejí. Byty v 2. aţ 4. NP mají svůj vlastní balkón opatřený bílo-šedým dřevěným 

zábradlím se skleněnou výplní. Fasáda budovy je tvořena ze dvou částí. Jednou je omítka 

provedená ve vínové tlumené barvě a druhou část tvoří dřevěné obloţení mezi okenními 

otvory a po celé výšce ze strany vstupu do budovy. Vstupní dveře jsou částečně prosklené 
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a splňují poţadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných a technických poţadavcích 

zabezpečujících uţívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace a poţadavky na 

poţární bezpečnost.  

 

 

5.3. Zásady technického řešení 

 

1. VARIANTA 

Nosný systém domu je navrţen jako kombinace ţelezobetonových stropů s nosnými 

stěnami. Obvodové nosné stěny jsou zhotoveny ze zdiva porotherm 44 CB. Vnitřní nosné 

stěny jsou vyzděny z tvárnic porotherm 30 CB a vnitřní dispozice jednotlivých bytových 

jednotek je rozdělená pomocí příček vyzděných z cihel porotherm 14 CB. Všechno zdivo 

je spojováno pomocí zdící pěny pro broušené cihly porotherm dryfix. Materiál pro svislé 

nosné konstrukce je navrţen z důvodů vysoké hodnoty tepelného odporu a optimálních 

akumulačních vlastností. Jednotlivé byty jsou od sebe oddělené vnitřním nosným zdivem o 

tloušťce 300 mm. Všechny stěny mezi jednotlivými byty a společnou chodbou budou 

zvukově odizolovány, aby bylo zajištěno maximální soukromí v jednotlivých bytech. 

Stropy jsou navrţeny jako ţelezobetonové, monolitické za účelem dosaţení maximální 

nosnosti a tuhosti celé stavby. Vertikální komunikace v bytovém domě je navrţena 

v poţárně odděleném prostoru. Schodiště je ţelezobetonové, monolitické, skládající se ze 

dvou schodišťových ramen. Schodišťové rameno má šířku 1200 mm. Naproti schodišti je 

umístěna výtahová šachta o rozměrech 1800 x 2600 mm. Výtahová šachta je navrţena tak, 

aby bylo moţno umístit výtah bez strojovny. U výtahů bez strojovny je výtahový stroj 

umístěn přímo v šachtě. Odpadá strojovna, která je nutná u standardních lanových výtahů. 

Střecha je navrţena jako plochá, jednoplášťová a nepochozí. Fasáda je provedena z tepelně 

izolační omítky Porotherm TO a barva omítky bude v tlumené hnědé barvě. Dále bude 

fasáda bytového domu zdobená dřevěným obloţením v bílo-šedé barvě mezi okenními 

otvory. Ve stejném odstínu dřeva v kombinaci se skleněnou výplní je navrţeno i zábradlí u 

balkónů a teras. Sokl je proveden z pískovcového kamene. V prvním podzemním podlaţí 

jsou všechny podlahy jednotlivých sklepních boxů, kočárkárny i technické místností 

z keramické dlaţby se soklem výšky 150 mm. Společné domovní komunikace jsou také 

z keramické dlaţby se soklem výšky 150 mm. V koupelnách, úklidové místnosti a 

v samostatných WC je mimo keramickou dlaţbu proveden keramický obklad do výšky 
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1800 mm. Povrchová úprava podlah uvnitř bytových jednotek je provedena z plovoucí 

podlahy nebo koberce.  

 

 

2. VARIANTA 

Nosný systém domu je navrţen jako kombinace ţelezobetonových stropů s nosnými 

stěnami. Obvodové nosné stěny jsou zhotoveny ze zdiva porotherm 44 CB. Vnitřní nosné 

stěny jsou vyzděny z tvárnic porotherm 30 CB a vnitřní dispozice jednotlivých bytových 

jednotek je rozdělená pomocí příček vyzděných z cihel porotherm 8 profi. Všechno nosné 

zdivo je spojováno pomocí zdící pěny pro broušené cihly porotherm dryfix. Nenosné zdivo 

vnitřních příček je zděno pomocí speciální malty pro tenké spáry. Materiál pro svislé nosné 

konstrukce je navrţen z důvodů vysoké hodnoty tepelného odporu a optimálních 

akumulačních vlastností. Jednotlivé byty jsou od sebe oddělené vnitřním nosným zdivem o 

tloušťce 250 mm vyzděné z broušených cihel porotherm 24 profi dryfix. Všechny stěny 

mezi jednotlivými byty a společnou chodbou budou zvukově odizolovány, aby bylo 

zajištěno maximální soukromí v jednotlivých bytech. Stropy jsou navrţeny jako 

ţelezobetonové, monolitické za účelem dosaţení maximální nosnosti a tuhosti celé stavby. 

Vertikální komunikace v druhé variantě bytového domu je zajištěna pomocí schodiště. 

Schodiště je ţelezobetonové, monolitické, skládající se ze dvou schodišťových ramen a 

podepřené nosnými stěnami. Schodišťové rameno má šířku 1200 mm. Střecha je navrţena 

jako plochá, jednoplášťová a nepochozí. Fasáda je provedena z tepelně izolační omítky 

Porotherm TO a barva omítky bude v tlumené vínové barvě. Dále bude fasáda bytového 

domu zdobená dřevěným obloţením v bílo-šedé barvě mezi okenními otvory a po celé 

výšce zdi ze strany vstupu do budovy. Zábradlí balkónů je navrţeno ze stejné barvy dřeva 

jako dřevěné obloţení fasády v kombinaci se skleněnou výplní. Domovní vybavení 

bytového domu, domovní komunikace a komory pro uskladnění předmětů dočasné potřeby 

mají keramickou podlahu se soklem výšky 150 mm. Koupelny v bytových jednotkách mají 

mimo keramickou dlaţbu také keramický obklad do výšky 1800 mm. Povrchová úprava 

podlah pobytových místností je provedena z plovoucí podlahy nebo koberce.  
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5.4. Dispoziční řešení 

 

5.4.1. Návrh 1. varianty 

 

První varianta bytového domu má celkem 12 startovacích bytů. Z toho jeden byt 

je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu. Všechny klasické bytové 

jednotky mají dispozici o velikosti 2 + KK, bytová jednotka určená pro osoby 

s omezenou schopností pohybu má dispozici 1 + 1. Většina bytů v tomto 

bytovém domě jsou navrţeny jako chodbové byty, umoţňující přístup do 

místností z předsíně. 

 

 

1. PP 

V prvním podzemním podlaţí se nachází 12 sklepních boxů pro uskladnění 

předmětů dočasné potřeby. Z toho jeden sklepní box je upravený pro přístup 

osob na vozíku a je součástí bytu č. 1. Dále je zde navrţená místnost pro 

uskladnění dětských kočárků a kol, sklad a místnost pro technické zázemí 

bytového domu. Technickou místnost a sklad je moţno odvětrávat pomocí dvou 

navrţených oken, která budou pod úrovní terénu umístěny v anglickém dvorku. 

Konstrukční výška podlaţí je 3 000 mm. (Výkres č. 10 – Půdorys 1. PP) 

 

 

1. NP 

V přízemí bytového domu jsou navrţeny 4 bytové jednotky. Dvě bytové 

jednotky umístěné v jiţní části stavby obsahují loţnici, obytnou místnost 

s kuchyňským koutem, koupelnu a předsíň. Tyto byty mají pobytové místnosti 

prosvětleny z jihu. Dále je zde bytová jednotka nacházející se na východní 

straně domu, která mimo loţnici, obytnou kuchyň, předsíň a koupelnu je 

dispozičně navrţena se samostatným WC a se skladovací komorou 

zpřístupněnou z předsíně bytu. Tento byt má obytnou kuchyň navrţenou 

s rohovým oknem, aby bylo docíleno i prosvětlení z jiţní strany. V západní části 

stavby je situován byt pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tento byt je 

dispozičně řešen jako jedna obytná místnost a kuchyň se stolováním. U bytu 
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určeného pro osoby na vozíku je navrţena větší koupelna pro pohodlný pohyb 

obyvatel bytové jednotky. Ze společné chodby je v přízemí přístupna úklidová 

místnost. Z přízemních bytových jednotek je moţnost přímého vstupu do 

zahrady přes terasu, která je součástí bytů. Konstrukční výška podlaţí je 3 000 

mm. (Výkres č. 7 – Půdorys 1. NP) 

 

 

2. NP 

Druhé nadzemní patro je navrţeno symetricky. Nacházejí se zde 4 bytové 

jednotky s dispozicí 2 + KK. Všechny byty v tomto podlaţí mají samostatnou 

loţnici, obytnou kuchyň, předsíň a koupelnu. Východní a západní bytová 

jednotka jsou navrţeny navíc se samostatným WC a komorou. Součástí bytů 

jsou prostorné balkóny o šířce 1200 mm. Konstrukční výška podlaţí je 3 000 

mm. (Výkres č. 8 – Půdorys 2. NP) 

 

 

3. NP 

Ve třetím nadzemním podlaţí jsou umístěny nejmenší startovací byty. 

Konstrukce podlaţí zde ustupuje, za účelem návrhu prostorných teras. Třetí 

nadzemní patro je opět navrţeno symetricky, po stranách se nacházejí chodbové 

byty o dispozičním řešení 2 + KK. V přední části domu jsou byty s loţnicí 

přístupnou z obytné kuchyně. Konstrukční výška podlaţí je 3 000 mm. (Výkres 

č. 9 – Půdorys 3. NP) [3] 

 

 

5.4.2. Návrh 2. varianty 

 

Druhá varianta bytového domu je navrţena celkem se 14 bytovými jednotkami. 

Většina bytových jednotek je navrţena s dispozicí 2 + KK, ale nachází se zde i 4 

garsonky a byt pro osoby s omezenou schopností pohybu o velikosti 1 + 1. 2. 

varianta bytového domu je navrţena jako nepodsklepená. 
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1. NP 

V přízemí stavby je situován vstup do budovy. Dále jsou zde navrţeny dvě 

bytové jednotky. Jedna z těchto bytových jednotek je určena pro osoby na 

vozíku. Z tohoto důvodu má byt větší rozměry místností pro pohodlný pohyb 

obyvatel bytu. Byt č. 1 má celkovou podlahovou plochu 52 m
2
. Druhá bytová 

jednotka umístěná v přízemním podlaţí má dispozici 2 + KK o celkové 

podlahové ploše 43 m
2
. Pro oba dva byty jsou na stejném podlaţí umístěny 

komory pro uskladnění předmětů dočasné potřeby. Ve východní části 

přízemního podlaţí jsou umístěny místnosti domovního vybavení. Jednotlivé 

prostory domovního vybavení jsou přístupny z oddělené chodby, mimo hlavní 

domovní komunikaci. Nachází se zde technická místnost, sušárna a místnost pro 

uskladnění dětských kočárků a kol. Ve vstupních prostorech domu je navrţena 

úklidová místnost. (Výkres č. 13 – Půdorys 1. NP) 

 

 

2. NP – 4. NP 

Na kaţdém podlaţí se nacházejí 3 bytové jednotky o dispozici 2 + KK a jeden 

byt o velikosti garsonky. Byty na jiţní straně domu jsou navrţeny symetricky 

s loţnicí přístupnou přes obytnou místnost. Na východní straně domu je navrţen 

největší byt na podlaţí. Dispozičně je bytová jednotka řešena jako chodbový 

byt. V západní části domu je situován nejmenší byt o podlahové ploše 34 m
2
. Ze 

společných domovních prostor jsou přístupny 4 komory pro uskladnění 

předmětů dočasné potřeby a s okny orientovanými na sever. Součástí všech 

bytových jednotek ve 2. aţ 4. nadzemním podlaţí jsou balkóny šířky 1200 mm. 

(Výkres č. 14, 15, 16 – Půdorys 2. – 4. NP) [3] 

 

 

5.5. Návrh rekreační plochy 

 

V západní části stavebního pozemku je navrţena rekreační část pro odpočinek a volný čas 

obyvatel domu. Je zde také navrţeno dětské hřiště a parkový mobiliář. Toto dětské hřiště 

by mělo v budoucnu slouţit nejen dětem z navrhovaného bytového domu. Jelikoţ je celý 

projekt řešen jako stavba města, je dětské hřiště zamýšleno i pro děti z okolní zástavby. 
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Jsou zde navrţeny dvě šplhací sestavy, skluzavka s ţebříkem a dvě vahadlové houpačky. 

Kolem celé rekreační plochy je navrţena výsadba okrasných stromů a keřů z důvodu 

dotvoření okolní plochy zeleně. (Mobiliář - viz. Příloha č. 4) 

 

 

5.6. Zdůvodnění navrţeného řešení stavby z hlediska dodrţení 

příslušných obecných poţadavků na výstavbu 

 

Projektová dokumentace je zhotovena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

technických poţadavcích na stavby, s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších změn o obecných 

poţadavcích na vyuţívání území. Navrhovaná stavba i řešené území splňují základní 

obecné poţadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby, poţární bezpečnost, 

ochranu zdraví a ţivotního prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost při uţívání a úsporu 

energie a ochranu tepla. 

 

 

5.7. Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných 

území dotčených výstavbou 

 

Navrhovaná výstavba se dotýká ochranného pásma vodovodní přípojky. Tato vodovodní 

přípojka je však nevyuţívaná a bude před započetím stavebních prací odstraněna se 

souhlasem správců vodovodní sítě. Dále výstavba nebude zasahovat do ţádných 

ochranných pásem. Staveniště i stavba se nedotýkají pásem hygienické ochrany, 

chráněných oblastí přirozené komunikace vod, chráněných území ani územních celků. 

V okolí výstavby se nenacházejí ţádné kulturní památky a stavební pozemek se nenachází 

v ţádné památkové rezervaci ani památkové zóně. 
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5.8. Návrh řešení dopravy v klidu 

 

Navrhované parkoviště je umístěno na severní straně pozemku a bude slouţit pro potřeby 

obyvatel navrhovaného bytového domu. Počet stání parkoviště je navrţeno podle 2. 

varianty bytového domu, který obsahuje 14 bytových jednotek. Parkoviště obsahuje 

celkem 14 odstavných stání a 5 parkovacích stání pro potřeby krátkodobého parkování. 

Odstavná stání jsou řazena kolmo pod úhlem 90° k okraji parkoviště. 13 odstavných stání 

má šířku 2 400 mm a délku 5 300 mm a jedno odstavné stání je určeno pro parkování 

vozidel pro osoby s omezenou schopností pohybu. Stání pro tělesně postiţené má šířku 

3 500 mm a délku 5 300 mm. Parkovací stání jsou řazena podélně a jsou navrţena o šířce 

2 200 mm a délce 6 500 mm. Šířka komunikace pro bezpečný výjezd vozidel z odstavných 

a parkovacích stání je 6 000 mm. V místě vstupu do objektu je na parkovišti ponechána 

volná plocha o šířce 4 800 mm pro případný příjezd sanitních vozu aţ ke vstupu do 

budovy. 

 

Šířka příjezdové komunikace pro motorová vozidla na stavební pozemek je 5 500 

mm. Nově navrţené komunikace pro pěší mají šířku 2 000 mm. (Výpočet potřeby 

parkovacích a odstavných stání - viz. Příloha č. 3) 

 

 

5.9. Návrh přípojek inţenýrských sítí 

 

Řešený objekt je napojen na veřejnou uliční síť vedenou v ulici Hladnovská, kde je veden 

vodovodní uliční řád o velikosti DN 200, kanalizační řád o velikosti DN 800, plynovodní 

řád o velikosti DN 150 a vedení nízkého napětí. Pro navrhovaný objekt byly pomocí 

výpočtu navrţeny jednotlivé přípojky inţenýrských sítí. Vodovodní přípojka byla navrţena 

o velikosti DN 50, kanalizační přípojka o minimální velikosti DN 160 a plynovodní 

přípojka o velikosti DN 50. Všechny přípojky jsou navrţeny z plastového potrubí. 

Kanalizační přípojka je určena jen pro odvod splaškových vod do veřejné kanalizační sítě. 

Dešťové vody ze střechy budovy budou odváděny do vsakovací nádrţe, odkud budou 

vstřebávány okolní zeminou. Dešťové vody ze zpevněných komunikací a chodníků budou 

odvedeny do zelených ploch. (Výpočet vodovodní přípojky – viz. Příloha č. 6, Výpočet 

kanalizační přípojky – viz. Příloha č. 7, Výpočet plynovodní přípojky – viz. Příloha č. 8) 
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5.10. Řešení likvidace odpadů, splaškových a dešťových vod 

 

Pro uloţení komunálního odpadu, vzniklého v jednotlivých domácnostech bytového domu, 

jsou v řešeném území umístěny kontejnery na směsný komunální odpad. Stanoviště 

kontejnerů na odpady je navrţeno ve vzdálenosti 35 m od stavby, je chráněno přístřeškem 

před klimatickými vlivy a je napojeno na obsluţnou komunikaci pro příjezd vozidel 

určených pro svoz odpadu. Kontejnery budou vyváţeny několikrát týdně společností OZO 

Ostrava s.r.o., která se zabývá odvozem a zpracováním odpadu. 

 

Splaškové vody vzniklé při provozu bytového domu budou odváděny kanalizační 

přípojkou o velikosti DN 160 a sklonu 3% do veřejné kanalizační sítě vedené v ulici 

Hladnovská. (Výpočet kanalizační přípojky – viz. Příloha č. 7) 

 

Dešťové vody odvedené ze střechy budovy budou svedeny potrubím do vsakovací 

nádrţe umístěné po pravé straně stavby (Vsakovací nádrţ - viz. Příloha č. 5). Nově 

navrţené komunikace pro pěší a pro motorová vozidla budou odvodněny do přiléhajících 

zelených ploch. Prostor navrhovaného parkoviště pro potřeby bytového domu bude 

odvodněn do půdy pomocí vegetačních tvárnic umístěných v parkovacích a odstavných 

stáních pro vozidla. Vegetační tvárnice jsou vyrobeny z vysokopevnostního betonu o 

rozměrech 450 x 300 x 80 mm. 

 

 

 

Obr. 3 Vegetační tvárnice 
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5.11. Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

 

Navrhované území bude oploceno. Přístupové komunikace do řešeného území budou 

v denních hodinách otevřeny pro volný přístup dětí z okolní zástavby na navrţené hřiště. 

V nočních hodinách bude přístup do území umoţněn jen jejich obyvatelům, z důvodu 

zachování nepoškozeného stavu navrhovaného mobiliáře. Celá stavba bytového domu 

bude financována městem, proto také nově navrţené hřiště je určeno nejen dětem 

obyvatelů startovacích bytů.  

 

 

5.12. Zásady zajištění poţární ochrany stavby 

 

Pří navrhování bytového domu byla respektována norma ČSN 73 0833 Poţární bezpečnost 

staveb – budovy pro bydlení a ubytování. 

 

 

5.13. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím uţívání 

 

Stavba je navrţena a provedena tak, aby při jejím uţívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 

uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Hlavní domovní komunikace v navrhovaném bytovém domě umoţňuje přepravu předmětů 

rozměrů 1950 x 1950 x 800 mm. Návrhem budou splněny ustanovení vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby, kterou se ruší vyhláška Ministerstva 

pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. a vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických 

poţadavcích na výstavbu. [9] 
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5.14. Návrh řešení pro uţívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 

V obou řešených variantách bytového domu je navrţena jedna bytová jednotka určena 

pro osoby s omezenou schopností pohybu. Před vstupem do objektu se nachází parkoviště 

s vyhrazeným stáním pro vozidlo zdravotně postiţených osob. Bytová jednotka i odstavné 

stání jsou navrţeny podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Všechny přístupy do bytového domu i do bytové jednotky zvláštního určení splňují 

maximální podélné i příčné sklony. Vstup do budovy je navrţen bez vyrovnávacích stupňů.  

 

 V první variantě bytového domu je bytová jednotka pro tělesně postiţené umístěna 

v přízemí objektu. Pro zajištění vertikálního pohybu osob na vozíku je v této variantě 

navrţen výtah, který zajišťuje pohodlný přístup do všech podlaţí. V prvním podzemním 

podlaţí je umístěn jeden sklepní box určen pro uţívání osobami s omezenou schopností 

pohybu. Šířka dveří sklepního boxu je 900 mm s otevíráním dveřního křídla směrem ven 

do prostoru chodby. Hloubka sklepního boxu je 2 850 mm a šířka boxu je 2 150 mm. 

 

 V druhé navrhované variantě bytového domu je bytová jednotka pro tělesně 

postiţené umístěna také v přízemí objektu. V přízemí budovy se dále nachází všechno 

potřebné domovní vybavení. Jsou zde umístěny dva sklepní boxy. Jeden ze sklepních boxů 

je navrţen pro uţívání osobami na vozíku. Tento sklepní box má šířku 1 900 mm a 

hloubku 1 300 mm. Šířka dveří sklepního boxu je 900 mm. Dveře do ostatních místností 

domovního vybavení jsou minimálně 800 mm široké. Všechny dveře v bytové jednotce 

zvláštního určení, dveře k domovnímu vybavení a vstupní dveře jsou bez prahů. [8] 

 

 

5.15. Popis vlivu stavby na ţivotní prostředí 

 

Bytový dům není zdrojem znečištění. V blízkém okolí se nenachází vodní zdroj ani 

léčebné prameny, na které by mohla mít stavba bytového domu vliv. Stavba bytového 

domu splňuje veškerá ustanovení a nařízení zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 

ţivotní prostředí.  
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6. Propočet nákladů navrhované varianty 

 

Propočet nákladů řešené varianty byl vypracován na základě plošných a objemových 

výměr a pomocí jednotkových cen. Jednotkové ceny odpovídají současným cenám 

materiálů a stavebních prací. Pouţité jednotkové ceny byly získány z ceníků ÚRS Praha a 

RTS Brno. Ceny jednotlivých prvků mobiliáře byly vyhledány u jednotlivých 

subdodavatelů.  

 

 Celý propočet nákladů je rozdělen do 6 základních části. První část celkové ceny 

tvoří cena za vytipovaný stavební pozemek, na kterém bude stavba realizována. Druhou 

část ceny tvoří náklady na jednotlivé stavební objekty. Skládá se z ceny samotného objektu 

bytového domu a celkových okolních úprav pro provoz a uţívání objektu. Do okolních 

úprav se řadí všechny zpevněné plochy vozovek, parkoviště i chodníků. Dále se jedná o 

přípojky inţenýrských sítí k nově navrţenému objektu, terénní úpravy, které je nutno 

provést před zahájením výstavby, ale také po ukončení výstavby. A v neposlední řadě se 

jedná o prvky mobiliáře pro zpříjemnění pobytu obyvatel domu na venkovním prostranství. 

Třetí část propočtu nákladů tvoří honorář za projektové a průzkumové práce. Čtvrtá část je 

tvořena náklady na umístění staveniště, pátou část tvoří vybavení stavby a šestou finanční 

rezerva na nepředvídatelné výdaje. U provedeného propočtu byly vynechány náklady na 

provozní soubory, vyvolané investice a ostatní náklady, z důvodu, ţe navrhovaná stavby 

tyto náklady neobsahuje. 

 

 

6.1. Rozpočtová část propočtu nákladů 

 

I. Pozemek 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Pozemek  

Slezská-Ostrava 
831 Kč/m

2
 4429 m

2
 3 681 600 Kč 

Cena celkem  3 681 600 Kč 
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II. Stavební objekty 

SO 01 – Bytový dům 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Dům bytový - 

netypový 
4 656 Kč/m

3
 3 372 m

3
 15 697 350 Kč 

Cena celkem  15 697 350 Kč 

 

SO 02 – Zpevněné plochy – komunikace pro motorová vozidla 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Obsluţné a parkovací 

plochy 
884 Kč/m

2
 791 m

2
 699 244 Kč 

Cena celkem  699 300 Kč 

 

SO 03 – Zpevněné plochy – komunikace pro pěší 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Dláţděné chodníky tl. 

29 cm 
782 Kč/m

2
 567 m

2
 443 526 Kč 

Cena celkem  443 600 Kč 

 

SO 04 – Vodovodní přípojka 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Plastikové potrubí – 

DN 50 mm 
1 068 Kč/m 32,3 m 34 501 Kč 

Cena celkem  34 600 Kč 

 

SO 05 – Kanalizační přípojka 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Domovní přípojka 

DN 160 - plastová 
3 900 Kč/m 30,9 m 120 510 Kč 

Cena celkem  120 600 Kč 

 

SO 06 – Plynovodní přípojka 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Plynovodní přípojka 

z trub PE DN 50 mm 
18 680 Kč/ 10 m 33,7 m 62 952 Kč 

Cena celkem  63 000 Kč 
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SO 07 – Přípojka NN 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Přípojka NN 3x95+70 

zastavěné území 
915 Kč/m 33,65 m 30 790 Kč 

Cena celkem  30 800 Kč 

 

SO 08 – Přípojka telekomunikačního vedení 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Rozvody koaxiálními 

kabely (TV+internet) 
165 Kč/m 69,6 m 11 484 Kč 

Cena celkem  11 500 Kč 

 

SO 09 – Vedení veřejného osvětlení 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Kabelové sítě 847 Kč/m 100 m 84 700 Kč 

Cena celkem  84 700 Kč 

 

SO 10 – Vsakovací nádrţ 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Vsakovací blok 

Garantia 
Celá sestava Celá sestava 40 221 Kč 

Cena celkem  40 300 Kč 

 

SO 11 – Terénní úpravy 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Odstranění 

neudrţovaného 

travního porostu 

19 Kč/m
2
 4 429 m

2
 84 151 Kč 

Terénní modelace 160 Kč/m
2
 1 618 m

2
 258 880 Kč 

Pokácení nevhodných 

stromů (průměr 

kmene 200-300mm) 

435 Kč/ Ks 14 Ks 6 090 Kč 

Zaloţení parkového 

trávníku 
54 Kč/m

2
 1 798 m

2
 97 092 

Cena celkem  446 300 Kč 
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SO 12 – Oplocení 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Drátěné pletivo- 

poplastované, ocelové 

sloupky 

876 Kč/m 234 m 204 984 Kč 

Cena celkem  205 000 Kč 

 

SO 13 – Mobiliář 

Popis Jednotková cena Výměra Celková cena 

Lavička 5 110 Kč/ Ks 4 Ks 20 440 Kč 

Lampa 26 000 Kč/ Ks 10 Ks 260 000 Kč 

Odpadkový koš 3120 Kč 3 Ks 9 360 Kč 

Pergola 18 000 Kč/ Ks 2 Ks 36 000 Kč 

Houpačka 8 523 Kč/ Ks 2 Ks 17 046 Kč 

Skluzavka 19 872 Kč/ Ks 1 Ks 19 872 Kč 

Prolézačka 51 568 Kč/ Ks 1 Ks 51 568 Kč 

Prolézačka 15 000 Kč/ Ks 1 Ks 15 000 Kč 

Piknikový stůl 20 360Kč/ Ks 2 Ks 40 720 Kč 

Cena celkem  470 000 Kč 

 

 

III. Projektové a průzkumové práce 

Kategorie objektu III.  8,26 % 

Celkový základní honorář za projektové a průzkumové práce 1 512 500 Kč 

 

IV. Náklady na umístění staveniště 

Zařízení staveniště  2,00 % 

Celkové náklady na umístění staveniště 366 500 Kč 
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V. Vybavení stavby 

14 x Kuchyňská linka  14 x 35 000 Kč 490 000 Kč 

14 x Elektrický sporák 14 x 10 000 Kč 140 000 Kč 

14 x Odsávač par 14 x   2 500 Kč   35 000 Kč 

 

VI. Rezerva 

Finanční rezerva na nepředvídatelné výdaje   5,00 % 

Celkem 915 500 Kč 

 

 

  

Celkový propočet nákladů navrhované varianty 
25 488 150 Kč 

bez DPH 
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7. Závěr 

 

Cílem řešení bakalářské práce bylo vypracovat návrh sociálního bydlení pro mladé rodiny 

pro lokalitu Slezské Ostravy. Zatím to účelem jsem si zvolila stavební pozemek, který se 

nachází na předměstí Ostravy. Území je obklopeno občanskou vybaveností, školami a je 

zde výborná dopravní dostupnost. Podle mého názoru bylo toto území ideálním pro 

umístění startovacích bytů.  

 

 Nejdůleţitějším úkolem této bakalářské práce však bylo najít vhodné a zároveň 

ekonomické dispoziční řešení nově navrhovaného objektu a vhodným způsobem navrhnout 

řešení statické dopravy a okolních prostranství. Z tohoto důvodu jsem se při samotném 

návrhu snaţila navrhnout co nejmenší bytové jednotky, které by byly dostupné mladým 

rodinám a zároveň svou velikostí nenarušovaly pohodu bydlení budoucích obyvatel. 

Vytvořila jsem dvě varianty bytového domu se startovacími byty. První varianta bytového 

domu obsahuje menší počet prostornějších bytů. Z ekonomického hlediska je lepší druhá 

varianta návrhu, která obsahuje větší počet bytových jednotek a má lepší vnitřní řešení 

prostoru domu. U obou variant jsem dbala na dobré proslunění všech pobytových 

místností. 

 

 Návrh bytového domu jsem vypracovala podle platných norem a vyhlášek. A při 

zpracování jsem vyuţila teoretických i praktických poznatků získaných během svého 

studia.  

 

 Samotné řešení tohoto tématu bylo pro mne velice inspirující a zábavné. 

Problematikou řešení vnitřních dispozic bych se chtěla zabývat i nadále a nejen u staveb 

pro bydlení. Proto si myslím, ţe nově nabyté poznatky během vypracovávání bakalářské 

práce mi budou přínosné pro další studium i pro budoucí praxi. 
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Příloha č. 6 Výpočet vodovodní přípojky 

Příloha č. 7 Výpočet kanalizační přípojky 

Příloha č. 8 Výpočet plynovodní přípojky 
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11. Seznam výkresů 

 

01 VÝKRES UMÍSTĚNÍ STAVBY      1:1 

02 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ      1:3000 

03 LIMITY ÚZEMÍ        1:1500 

04 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ – NÁVRH 1     1:500 

05 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ – NÁVRH 2     1:500 

06 KOORDINAČNÍ SITUACE       1:500 

07 1. VARIANTA – PŮDORYS 1.NP      1:100 

08 1. VARIANTA – PŮDORYS 2.NP      1:100 

09 1. VARIANTA – PŮDORYS 3.NP      1:100 

10 1. VARIANTA – PŮDORYS 1.PP      1:100 

11 1. VARIANTA – SVISLÝ ŘEZ A-A´     1:100 

12 1. VARIANTA – POHLEDY      1:200 

13 2. VARIANTA – PŮDORYS 1.NP      1:100 

14 2. VARIANTA – PŮDORYS 2.NP      1:100 

15 2. VARIANTA – PŮDORYS 3.NP      1:100 

16 2. VARIANTA – PŮDORYS 4.NP      1:100 

17 2. VARIANTA – SVISLÝ ŘEZ A-A´     1:100 

18 2. VARIANTA – POHLEDY      1:200 

19 2. VARIANTA – SVISLÝ ŘEZ B-B´     1:100 

20 2. VARIANTA – VIZUALIZACE       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych poděkovat panu Ing. Zbyňku Proske, vedoucímu mé bakalářské práce, za 

odborné vedení, ochotu a poskytnuté materiály, které mi pomohly při zpracování této 

práce. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

  



 

 

 

Západní pohled na řešené území 

 

Pohled na ulici Hladnovská 

 

Jižní pohled na řešené území 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Fotodokumentace zvaţovaných lokalit 

 

  



 

 

 
Lokalita Hrušov 

 
Lokalita Hrušov 

 
Lokalita Sodná 

 
Lokalita Sodná 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

Výpočet parkovacích a odstavných stání 

 

  



 

Návrh byl proveden pro 2. variantu bytového domu 

 

Bytový činţovní dům   = 27 obyvatel 

Byty s 1 obytnou místností  = 4 bytové jednotky 

Byty do 100 m
2
 celkové plochy = 10 bytových jednotek 

Stupeň automobilizace  = 1 : 2,5 (= 1,0) 

Parkovací stání pro bytové domy = 1 parkovací stání na 20 obyvatel 

 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí: 

 

                  

 

kde: N  je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

    je základní počet odstavných stání 

    je základní počet parkovacích stání 

    je stupeň automobilizace 

    je součinitel redukce počtu stání 

 

Výpočet: 

 

                                                

 

V návrhu parkoviště jsem navrhla vyšší počet stání z důvodu budoucího růstu stupně 

automobilizace. Nachází se zde celkem 14 odstavných stání a 5 parkovacích stání. Jedno 

odstavné stání je vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově postiţené. 

Celkem je tedy navrţeno 19 stání a z toho jedno vyhrazené stání pro osoby na vozíku. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

 

Mobiliář 

 

  



 

1. varianta – Prvky dětského hřiště 

 

 

Herní sestava 

 

2. varianta – Prvky dětského hřiště 

 

   

 Váhadlová houpačka      Šplhací sestava 

 

   

 Skluzavka se žebříkem     Šplhací sestava 

 

 

 



 

Parkový mobiliář 

 

    

 

 Piknikový stůl      Pergola 

 

    

 

 Parková lavička     Odpadkový koš 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

 

Vsakovací nádrţ 

 

  



 

Výpočet pro 2. variantu bytového domu 

Výpočet mnoţství dešťových vod svedených z komunikací do zelených ploch 

 chodníky: 

                                     

 

 komunikace pro motorová vozidla: 

                                      

 

Výpočet mnoţství dešťových vod svedených ze střechy budovy do vsakovací nádrţe 

                                       

 

  koeficient propustnosti [-] 

   intenzita směrodatného 15 minutového deště [        ] 

   plocha střechy [  ] 

 

Parametry navrţené vsakovací nádrţe 

 šířka vsakovacího objektu            

 hloubka vsakovacího objektu            

 délka vsakovacího bloku Garantia             

 objem vsakovací nádrţe           

 

Vsakovací blok Garantia Rain Bloc 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

 

Výpočet vodovodní přípojky 

 

  



 

Výpočtový průtok vodovodního potrubí pro 2. variantu navrhovaného bytového 

domu 

 

Počet 
Výtoková 

armatura 
DN 

Jmenovitý 

výtok vody 

        

Poţadovaný 

přetlak 

vody 

        

Součinitel 

současnosti 

odběru 

vody       

14 
Nádrţkový 

splachovač 
15 0,1 0,05 0,3 

1 
Výlevka a 

baterie 
15 0,2 0,05  

3 
Mísící baterie - 

vanová 
15 0,3 0,05 0,5 

15 
Mísící baterie - 

umyvadlová 
15 0,2 0,05 0,8 

14 
Mísící baterie - 

dřezová 
15 0,2 0,05 0,3 

11 
Mísící baterie - 

sprchová 
15 0,2 0,05 1,0 

 

       
    

 

   

          

          

                
 

 
 

  
 

 
  

       

   
             

   
 

 
                                              

 

   - výpočtový průtok vodovodního potrubí [   ] 

  - průtoková rychlost [   ] 

  - průřezová plocha potrubí [    

  - poloměr kruhového průřezu potrubí [ ] 

 

Navrţena vodovodní přípojka o velikosti DN 50 se sklonem 1%. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 

 

Výpočet kanalizační přípojky 

 

  



 

Výpočet mnoţství splaškových vod pro stokovou síť 

 

 předpokládá se, ţe mnoţství splaškových odpadních vod z určitého kanalizovaného 

území odpovídá odebranému mnoţství pitné vody [2] 

 

      

 

                                             

                                            

 

     - koeficient nerovnoměrnosti průtoku [-] 

       - maximální průtok splaškových vod [   ] 

   - průměrný denní průtok splaškových vod [   ] 

 

 gravitační oddílné splaškové stokové sítě se dimenzují na dvojnásobek 

maximálního hodinového průtoku [2] 

 

                               

 

   - navrhovaný největší průtok spalškových vod [   ] 

 

 průměr kruhové stoky stanoven z nomogramu pro polypropylenové stoky Pragma 

jako minimální rozměr DN 160 se sklonem 3% 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8 

 

Výpočet plynovodní přípojky 

 

  



 

Výpočet hodinové spotřeby 2. varianty bytového domu pro dimenzi potrubí 

 

                       
 

                               
 

 

 vaření: 

 

                                            

 

 

 příprava TUV: 

 

                                           
 

 

 topení: 

 

                                          

 

 

 bytový dům celkem: 

 

                                                 

 

 

 výpočet dimenze: 

 

     
       

     

    

       
                 

         

    

             

 

      - maximální hodinová potřeba plynu [      
 

   - příkon daného druhu spotřebiče [      
 

   - počet spotřebičů 

 

   - koeficient současnosti daného účelu spotřeby [-] 

 

D - vnitřní průměr potrumí [mm] 

 

      - tlak v počátečním a koncovém bodu úseku potrubí [Pa] 

 

K - konstanta (=13,8 pro zemní plyn) 

 

 plynovodní přípojka je navrţena o velikosti DN 50 se sklonem 0,5% 

z materiálu PE 


