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Anotace bakalářské práce 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby polyfunkčního domu v proluce, na ulici 

Janáčkova 10 v Moravské Ostravě. Teoretická část popisuje jednu vybranou variantu a její 

architektonické, dispoziční a technické řešení. Praktická část je vypracována pro dvě 

varianty v rozsahu dokumentace k územnímu řízení a to včetně přípojek inţenýrských sítí, 

parkovacích ploch, mobiliáře a dalších funkcionalit. Oba návrhy jsou vhodně začleněny do 

okolní zástavby, jsou v souladu s regulativy územního plánu Ostrava a respektují 

poţadované zákony, vyhlášky a normy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation bachelor thesis 

 

In my bachelor thesis I deal with a multifunctional new-building lay-out in a vacant place 

on Janáčkova 10 in Moravská Ostrava. The theoretical part describes one chosen variant 

and its architectonical, dispositional and technical design. The practical part comprises lay-

outs for two variants to the extend of area management documentation, parking lots, 

mobiliary and other utilization. Both lay-outs are suitably incorporated into the local built-

up area and they are in accordance with the regulations of Ostrava´s municipal plan 

respecting laws, public notices and standard specifications. 
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1.  Úvod 

Touha splnit si svůj sen o lepším bydlení vede k rostoucímu zastavování volných ploch. 

Výstavba nových domů se v poslední době přesouvá za hranice měst, coţ má za následek 

vylidnění a úpadek města jako celku. Lákavou představu vlastnit objekt v klidném, čistém 

a ničím nerušeném prostředí, realizují především lidé z bohatších vrstev, kteří mají 

dostatek finančních prostředků pro jeho výstavbu, popřípadě odkoupení. Je však potřeba 

zamyslet se nad skutečností, ţe rozvoj příměstských částí a budování nových satelitů a 

vesnic je velkým zásahem do okolí. Měli bychom být více ohleduplní k ţivotnímu 

prostředí a nezastavovat zbytečně krajinu kolem nás. Především kvůli tomu nekácet 

zalesněné plochy a neničit oblasti s výskytem vzácných rostlin a ţivočichů, pokud to není 

nezbytně nutné. 

Tento problém desurbanizace [4] mě inspiroval k výběru tématu bakalářské práce, 

zabývající se zástavbou proluky polyfunkčním domem. Je totiţ zapotřebí zaměřit se na 

revitalizaci a znovuoţivení měst a začít vyuţívat proluky v zastavěných částech, které 

vznikly například zbouráním starých nevyhovujících objektů. Návrh nových budov na 

takovýchto parcelách bývá však sloţitější, neţ ve volném prostranství. Je důleţité vhodně 

začlenit stavbu do okolí a přizpůsobit se limitám a omezením, které vyplývají ze stávající 

zástavby. Samozřejmě ţe ani samotná výstavba nebývá jednoduchá. Jedná se totiţ většinou 

o menší plochy, kde je velice komplikované zřídit staveniště tak, aby nezasahovalo do 

běţného chodu a provozu města. To vše se promítne také na finanční stránce, protoţe 

s narůstajícími obtíţemi souvisí i zvýšení nákladů. 

Je to tedy jen na nás, zda budeme k tomuto problému lhostejní a budeme i nadále 

preferovat vlastní zájmy, nebo zda se pokusíme vybudovat vhodné a klidné zázemí pro 

bydlení i v rušných částech centra měst. 
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1.1 Předmět bakalářské práce 

Předmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v proluce na ulici Janáčkova 10 

v Moravské Ostravě, jeho vhodné začlenění do okolní zástavby a napojení na technickou 

infrastrukturu. Návrh musí splňovat poţadavky pro bezbariérové uţívání a dodrţet 

podmínky funkčního vyuţití dle platné územně plánovací dokumentace.  

        Textová část se bude zabývat rekapitulací teoretických východisek a základních 

poznatků, charakteristikou variant a zdůvodněním výběru jedné z variant a dále pak 

ekonomickým propočtem nákladů navrhovaného řešení. Grafická část bude obsahovat 

výkresovou dokumentaci dle odstavce D přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.                                                                   

1.2 Cíle bakalářské práce 

Cílem řešení bakalářské práce je vypracování dokumentace k územnímu řízení novostavby 

objektu polyfunkčního domu v proluce, včetně přípojek inţenýrských sítí, parkovacích 

ploch, mobiliáře a dalších funkcionalit ve dvou variantách. Práce bude respektovat 

poţadavky zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, zejména pak 

vyhlášku č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření a především její přílohy č. 4 o obsahu a rozsahu dokumentace k ţádosti 

o vydání územního rozhodnutí. Řešení musí být konfrontováno s regulativy územního 

plánu Ostrava. 

1.3 Podklady získané pro vypracování bakalářské práce 

 Katastrální mapa města Ostravy 

 Výpis z katastru nemovitostí 

 Územní plán města Ostravy 

 Fotodokumentace řešené parcely 

 Vyjádření správců jednotlivých sítí (ČEZ, RWE, OVAK, O2), včetně výkresů  

 Podklady z archivu města Ostravy 

 Mapy ze serveru www.seznam.cz 

 Podklady z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

- ORTOFOTO mapa 

- ZABAGED - výškopis 

http://www.seznam.cz/
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2. Teoretická východiska 

2.1 Proluka 

Odborný název pouţívaný především ve stavebnictví, kde znamená mezeru, popřípadě 

vzdálenost mezi jednotlivými izolovanými stavbami. 

2.2 Zastavěné území 

Území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec 

takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 

1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen "intravilán")    [9] 

2.3 Stavba 

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montáţní 

technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, pouţité stavební výrobky, 

materiály a konstrukce, na účel vyuţití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které 

stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouţí reklamním účelům, je 

stavba pro reklamu.   [9] 

2.4 Obytná budova 

Stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň 2/3 podlahové plochy připadají na byty, 

včetně plochy domovního vybavení určeného pro obyvatele jednotlivých bytů 

(nezapočítávají se plochy společného domovního vybavení a domovních komunikací). 

Člení se na bytové, nebo rodinné domy  [6] 

2.5 Byt 

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

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

[6] 

2.6 Kancelář 

Stavebně vymezený prostor určený k umístění jednoho nebo více kancelářských 

pracovišť.  [7] 
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3. Poznatky o řešeném území 

3.1 Širší vztahy řešeného území 

Řešený objekt se nachází v jádrovém území města Ostravy, které je vhodné pro bydlení a 

občanskou vybavenost centrálního charakteru. Jedná se o proluku v zastavěné části na ulici 

Janáčkova 10 v Moravské Ostravě. V blízkosti se nachází rušná ulice Stodolní a 

frekventovaná komunikace vedoucí od Poruby k Přívozu. Lokalita je dobře dostupná 

automobilovou i vlakovou dopravou a MHD. Tramvajová zastávka Stodolní je od daného 

místa vzdálená cca 5 minut. Z Poruby se do centra dostaneme tramvajovou linkou MHD 

č.8, 4, z Výškovic jezdí linka č.2 a dále z Přívozu jezdí tramvajová linka č.2, 4, 8. Vlaková 

stanice je vzdálena cca. 10 min. Jezdí zde vlaky ze směru Ostrava střed a ze směru Ostrava 

hlavní nádraţí. Samotná příjezdová komunikace je napojena na ulici Nádraţní. V území se 

vyskytují oblasti veřejné zeleně, parky, popřípadě parkově upravená zeleň do nichţ spadá 

například i Husův sad a Cingrův sad. V blízkosti daného místa jsou i stavby občanské 

vybavenosti, jako je například úřad práce, Janáčkova konzervatoř, ţelezniční poliklinika, 

kino vesmír, divadlo Jiřího Myrona, OU filozofická fakulta a kostel s bazilikou boţského 

spasitele. 

 

3.2 Limity v území 

Limitami území jsou především ochranná pásma inţenýrských sítí, které určují jednotliví 

správci, jako je RWE, OVAK a.s., ČEZ, O2. Vyjádření správců sítí jsou součástí příloh. 

Ochranná pásma: 

- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm – 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí 

- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm – 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichţ dno je 

uloţeno v hloubce větší neţ 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 

líce zvyšují o 1 m 

- u NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od 

půdorysu 

- u podzemního vedení el. soustavy do 110 kV – 1m po obou stranách krajního kabelu 

- u podzemního vedení el. soustavy nad 110 kV – 3m po obou stranách krajního kabelu 
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3.3 Fotodokumentace 

 

Obr.1 Pohled z ulice Janáčkova 

 

 

 

Obr.2 Pohled z ulice Českobratrská 
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3.4 SWOT analýza 

Silné stránky:  

- dobrá pozice v oblasti podnikání 

- bezproblémové napojení na inţenýrské sítě 

- dobrá dostupnost MHD a automobilové dopravy 

- vlastní parkovací plocha vyhrazena pouze pro zaměstnance a zákazníky 

- blízko centra města Ostravy 

- kulturní a sportovní vyţití v blízkosti daného území 

 

Slabé stránky:  

- nutnost přizpůsobit se limitům 

- vysoké ceny pozemků a stavebních parcel 

- chybí zeleň 

- vzdálenost parků a lesů = sníţená moţnost rekreace a odpočinku 

- rušné a hlučné místo, obzvlášť ve večerních hodinách 

- znečištěné ovzduší 

 

Příleţitosti: 

- vhodné příleţitosti k podnikání 

- moţnost vyuţití vhodného umístění objektu k propagaci nové firmy 

 

Hrozby: 

- moţná konkurence 

- dodatečné náklady za úpravy vnitřních prostor 

- nesouhlas okolí s daným projektem 
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4. Charakteristika variant 

Jelikoţ se jedná o hojně navštěvovanou a ţádanou část obce, je výhodné vyuţít budoucí 

objekt pro podnikání a výdělečnou činnost. Zároveň jde o místo, nacházející se blízko 

centra Ostravy, je dobře dostupné z ostatních částí města a není zde nouze o kulturní a 

sportovní vyţití. Tyto podněty mě vedly k návrhu polyfunkčního domu s funkcí bydlení a 

občanské vybavenosti. V obou variantách jsou tedy navrţeny bytové jednotky a 

kancelářské prostory. Jednotlivé provozní části jsou záměrně odděleny, aby nedocházelo ke 

střetu nájemníků bytů se zaměstnanci a zákazníky. Z tohoto důvodu je přístup do objektu 

řešen samostatnými vstupy. 

 

4.1 Zdůvodnění výběru jedné z variant 

Obě varianty mají stejné vyuţití, avšak rozdílný půdorysný tvar z čehoţ vyplývá i 

jiné dispoziční řešení. Jeden z návrhů je ekonomicky nenáročný jak na výstavbu, tak na 

samotný provoz. Jedná se o jednoduchý obdélníkový půdorys. Budova je ve tvaru kvádru, 

bez jakýchkoliv výstupků a výklenků, coţ zajišťuje i minimální tepelné ztráty. Je vhodně 

začleněná do okolí a napojena na stávající objekt. 

Pro zpracování dokumentace k územnímu řízení jsem se však rozhodla pro výběr 

druhé varianty. Jde totiţ o velmi rušnou lokalitu, především v nočních hodinách a proto 

jsem se snaţila navrhnout stavbu s klidovou a odpočinkovou zónou. Pro tyto účely jsem 

navrhla budovu ve tvaru L, která se stávající stavbou vytvořila atrium do něhoţ jsou 

směřovány okna loţnic a dětských pokojů. Výsadba stromů v tomto prostoru vytváří dobré 

klimatické podmínky pro bydlení a zároveň doplňuje příjemný vzhled objektu jako celku. 

Dala jsem tedy přednost lepšímu, komfortnějšímu a ničím nerušenému bydlení na úkor 

sloţitější výstavby a tím i souvisejících vyšších nákladů. 
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5. Úvodní údaje 

Název stavby:   Polyfunkční dům v Moravské Ostravě 

Místo stavby:    Moravská Ostrava, ulice Janáčkova 10 

    parcelní číslo 784,783 

Kraj:    Moravskoslezský 

Katastrální území:  Moravská Ostrava 

Zadavatel:   VŠB- Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

    Ludvíka Podéště 1875/17 

    708 00, Ostrava-Poruba 

 

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Prokešovo náměstí 8 

729 29 Ostrava 

 

Zpracovatel:   Markéta Bělová 

    Podrouţkova 1680/5 

    708 00 , Ostrava – Poruba  

 

Projektový stupeň: Dokumentace k ţádosti o vydání územního rozhodnutí 

(DUR) 
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6. Průvodní zpráva 

6.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

6.1.1 Poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce 

Parcela číslo 784 a 783 určená k realizaci polyfunkčního domu se nachází v Moravské 

Ostravě, konkrétně na ulici Janáčkova 10, která je rovnoběţná s rušnou ulicí Stodolní. 

Jedná se o proluku v zastavěné části města. Je situována jihozápadně od ulice Nádraţní, 

vedoucí centrem města Ostravy aţ k Přívozu.  

 

6.1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Územně plánovací dokumentací je územní plán města Ostravy, který je platný od 25. 2. 

2010 ve znění schválených změn a provedených úprav. Dokument obsahuje textovou a 

grafickou část, vyhotovenou v měřítku 1:10 000. 

 

6.1.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Územní plán charakterizuje řešenou oblast jako jádrové území slouţící k soustředění 

občanské vybavenosti spolu s bydlením. Území je vhodné pro vybavenost centrálního 

charakteru, jako je například administrativa, peněţnictví, stravování, ubytování, hotely, 

zařízení kulturní, církevní, společenská, muzejní, zábavní a pro nájemné bytové domy s 

vestavěnou občanskou vybaveností. Připouští se i nájemné domy bez občanské 

vybavenosti, konzuláty, rezidence, nerušící drobná výroba, benzinová čerpadla a servisní 

sluţby. Mezi výjimečně přípustné vyuţití území patří občanská vybavenost necentrálního 

charakteru a to především zařízení předškolní, školská, sportovní, zdravotnická a zařízení 

sociální péče. Záměr je tedy plně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. V 

současnosti je pozemek evidován v katastru nemovitostí jako nádvoří a vyuţíván jako 

parkovací plocha. [14] 

 

6.1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dotčenými orgány jsou jednotliví správci sítí, jejichţ poţadavky byly v projektu 

respektovány. Jedná se především o ochranná pásma, která musí být dodrţena. Kopie 

vyjádření správců sítí jsou součásti přílohy. 
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6.1.5 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude vyuţívat stávající příjezdovou komunikaci o šířce 8 m, která vede od ulice 

Janáčkova. Na tuto komunikaci bude napojena parkovací plocha pro 22 osobních 

automobilů a dvě stání budou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově 

postiţené. Kolem celého objektu povedou nově vybudované chodníky.  

V hlavní ulici Janáčkova vedou všechny stávající sítě technické infrastruktury. 

Především litinový vodovod DN 100, betonová kanalizace jednotná DN 600, ocelové 

plynovodní potrubí nízkotlaké podzemní DN 80, podzemní nízké napětí. Na tyto sítě bude 

stavba napojena pomocí přípojek, které povedou kolmo a v co nejkratší vzdálenosti. 

 

6.1.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů a 

nerostů podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a 

poddolovaných území 

Na území města Ostravy se vyskytují sesuvy, které se vyvinuly ve zvětralinovém plášti. 

Proto je důleţité umísťovat stavby a zařízení v těchto územích s ohledem na tato rizika. Je 

zapotřebí počítat s provedením podrobného geologického průzkumu staveniště, zvláště 

inţenýrsko-geologického ověření vlastností podzákladí a jeho hlubších partií a na základě 

výsledků stanovit stabilizační opatření a speciální způsob zakládání staveb.  

Objekt se nenachází v poddolovaném území, ani zde není výskyt zvýšené hladiny 

podzemní vody.  

 

6.1.7 Poloha vůči záplavovému území. 

Objet se nenachází v záplavovém území. 

 

6.1.8 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí. 

Parcely, na kterých bude realizována stavba [11] 

č. parcely Vlastník Výměra [m
2
] druh pozemku 

784 

Ing. Kosour Vladimír 
Hornická 1275/14,Hlučín,748 01 

Okenica Josef Dr. 
Šeříkova 1083/6,Havířov, Bludovice,736 01 

548 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 

783 

Ing. Kosour Vladimír 
Hornická 1275/14,Hlučín,748 01 

Okenica Josef Dr. 
Šeříkova 1083/6,Havířov, Bludovice,736 01 

635 ostatní plocha 
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Parcely – sousední [11] 

č. parcely Vlastník Výměra [m
2
] druh pozemku 

780/2 

Ing. Kosour Vladimír 
Hornická 1275/14,Hlučín,748 01 

Okenica Josef Dr. 
Šeříkova 1083/6,Havířov, Bludovice,736 01 

322 
zastavěná plocha a 

nádvoří 

771/2 

Zábran Pavel 
Chalupníkova 1132/18, Ostrava, Zábřeh,700 30 

Zábranová Hana 
Povětronní 1097/5, Ostrava, Stará Bělá,724 00 

128 zahrada 

780/1 

Ing. Kosour Vladimír 
Hornická 1275/14,Hlučín,748 01 

Okenica Josef Dr. 
Šeříkova 1083/6,Havířov, Bludovice,736 01 

282 ostatní plocha 

3568 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava,729 

30 
1755 Ostatní plocha 

785 
MRAMOR Trading s.r.o. 
Janáčkova 1813/6, Ostrava, Moravská Ostrava,702 

00 
608 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

742 
Blahuta Zdeněk PharmDr. 
Sluneční 2366, Roţnov pod Radhoštěm,756 61 

557 
zastavěná plocha a 

nádvoří 

 

6.1.9 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Kolem pozemku se nachází přístupové cesty, které jsou na parcele číslo 3568. Jedná se o 

veřejnou komunikaci jejichţ vlastníkem je statutární město Ostrava.  

 

6.1.10 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Vodu a energie budou během výstavby zajišťovat stávající sítě, které se nachází v blízkosti 

budoucí stavby. Pro napojení je potřeba vyjádření a souhlas příslušných správců sítí. 

  

6.2  Základní charakteristika stavby a jejího uţívání 

6.2.1 Účel užívání stavby 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu, který je navrţen v proluce a splňuje funkci 

občanské vybavenosti spolu s bydlením. Objekt bude z části vyuţíván pro kancelářské 

prostory a to zejména v 1.NP. V dalších nadzemních podlaţích jsou navrţeny pouze bytové 

jednotky se samostatným vstupem, který je záměrně oddělen od kancelářských prostor. 

 

6.2.2    Trvalá nebo dočasná stavba 

Navrţený polyfunkční dům bude slouţit jako stavba trvalá. 
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6.2.3   Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

6.2.4 Etapizace výstavby 

Výstavba polyfunkčního domu bude rozdělena do čtyř etap. V první etapě bude potřeba 

zajistit všechny geodetické práce, především vyměření budoucího objektu. V druhé etapě 

se provedou zemní práce a vybudují se základy. Třetí etapa se bude zabývat zhotovením 

samotného objektu, především nosných stěn, stropu, střechy, osazením oken a dveří. Ve 

čtvrté etapě se dokončí příčky a vyřeší se technická stránka stavby. V páté etapě se odstraní 

zařízení staveniště a bude se pokračovat s výstavbou parkoviště a s úpravami okolí 

 

6.2.5  Objektizace stavby 

SO 01 – novostavba polyfunkčního domu 

SO 02 – příjezdová cesta + parkoviště 

SO 03 – přípojka vody 

SO 04 – přípojka plynu 

SO 05 – přípojka kanalizace 

SO 06 – přípojka nízkého napětí 

 

6.3  Orientační údaje stavby 

6.3.1 Základní údaje o kapacitě stavby 

Celková výměra řešené parcely                450 m2 

Zastavěná plocha                         514,6 m2  

Obestavěný prostor                       ~6472,4m3 

Výška hřebene stavby                 ~ 15,7 m 

Počet bytových jednotek                           9 

Počet kancelářských prostor                3 

Počet parkovacích stání              22 

Počet parkovacích stání pro ZTP               2 
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6.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

 

Plyn 

 

Stupeň plynofikace bytu 

(předpoklad 3,8 obyv. na bj) 

Průměrná roční specifická potřeba (m3/r.bj) 

zemního plynu 

vaření (sporák) 

příprava TUV (průtok. ohřívač) 

chlazení (chladnička) 

přitápění (radiátory) 

etážové topení (byt v BD) 

etážové topení (byt v RD) 

otop bytu centrální kotelnou včetně 

přípravy TUV 

190 

420 

120 

930 

1860 

2800 

3000 

 

Z tab.2 uvaţujeme pro polyfunkční dům specifické potřeby plynu pro vaření, přípravu 

TUV a topení. 

 

vaření (sporák)…………….190 m
3
/r.bj 

příprava TUV……………...420 m
3
/r.bj 

topení (byt v BD)………..1860  m
3
/r.bj 

 

Specifická potřeba plynu na účelovou jednotku: 

qsi = 190 + 420 + 1860 = 2470  m
3
/r.bj 

 

Elektrická energie 

 

Stupeň elektrifikace 

bytu 

Specifický příkon biP  

(kW/bj) 

A 4,40 

B1 5,50 

B2 7,00 

C 8,80 

 

 



14 

 

Legenda: 

A - byt, v němţ se el. energie pouţívá k osvětlení a pro drobné domácí elektrospotřebiče. 

B1 – dtto jako v A + pro elektrický sporák a pečící troubu 

B2 – dtto jako v B1 + pro přípravu TUV 

C – byty plně elektrifikované včetně vytápění, nebo klimatizace 

Pro výpočet potřeby elektrické energie uvaţujeme stupeň elektrizace C. Pro tento stupeň 

elektrifikace vybereme z tab.3  specifický příkon Pbj = 8,8 kW / bj .  

 

6.3.3  Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 

Bylo provedeno určení směrného čísla roční potřeby vody, dle vyhlášky Ministerstva 

zemědělství, kterou se provádí zákon č.428/2001 Sb. Ministerstva lesního a vodního 

hospodářství ,,O veřejných vodovodech a kanalizacích“: 

Roční směrná potřeba vody: Qrok= 56 m3/rok  

Polyfunkční dům bude na vodovodní řád napojen pomoci vodovodní přípojky, která bude 

ukončena ISO zátkou. Napojení přípojky bude provedeno navrtávacím pásem s uzavíracím 

ventilem.  

 

6.3.4 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Mnoţství splaškových vod [12] – viz. příloha 

Celkový navrhovaný průtok odpadních vod: Qto = 3,8 l/s 

 

Výpočet mnoţství vody z komunikace [13] – viz. příloha 

Volba nakládání s vodou: vsakování 

Qmax,d  =  qs Ss     [l/s] 

 - je bezrozměrný součinitel, uvedeno dále, 

qs -  intenzita 15 min. směrodatného deště uvaţované periodicity a doby trvání v  [l/(s.ha)], 

Ss - plocha povodí určitého úseku stoky nebo více stok k řešenému profilu stoky  

Qmax,d  = 0,75 . 212 . 0,0588258 = 9,353 l/s 

 

Výpočet mnoţství dešťových vod ze střech [13] – viz. příloha 

Volba nakládání s vodou: vsakování 

Mnoţství dešťové vody 

- odvodňovaná plocha střechy 398,97 m2 

- odtokový součinitel 0,9 
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Místní sráţkové údaje (T [min] = 15): 212 in [l/(s*ha)] 

Mnoţství dešťových vod: 

Qmax,d  =  qs Ss     [l/s] 

Qmax,d  = 0,9 . 212 . 0,039897 = 7,612 l/s 

 

Výpočet mnoţství dešťových vod z ostatních ploch [13] – viz. příloha 

Volba nakládání s vodou: vsakování 

Qmax,d  = 0,3 . 212 . 0,008871 = 0,564 l/s 

 

Navrţení vsakovacích bloků [13] – viz. příloha 

Výpočet objemu vsakovací nádrţe: 

kf hodnota [m/s]: 0.00005 

Šířka vsakovacího objektu [m]: 0,6 

Hloubka vsakovacího objektu [m]: 0,42 

Místní sráţkové údaje (T [min] = 15): 212 in [l/(s*ha)] 

 

6.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné kom. sítě 

Neuvaţují se. 

 

6.3.6 Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné kom. sítě. 

Neuvaţují se. 

 

6.3.7 Předpokládané zahájení výstavby 

Zahájení stavby se uvaţuje po nabytí právní moci stavebního povolení. 

 

6.3.8 Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládá se 2 roky. 
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7. Souhrnná technická zpráva 

7.1 Popis stavby 

7.1.1  Zdůvodnění výběru stavebního pozemku. 

Stavební pozemek se nachází v atraktivní a ţádané lokalitě, která vyhovuje pro výstavbu 

polyfunkčního domu. Hojně navštěvovaná část Ostravy nabízí moţnosti pro podnikání a 

vzhledem k dobré dostupnosti je vhodná i pro bydlení. 

 

7.1.2 Zhodnocení staveniště 

Jedná se o rovinatý terén se vzrostlými stromy, které musí být z důvodu výstavby 

plánovaného objektu odstraněny. Pozemek se v součastné době vyuţívá jako parkovací 

plocha a má tedy dostatečně zhutněný povrch. Je dobře přístupný z ulice Janáčkova a podél 

pozemku vede asfaltový chodník. 

  

7.1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Urbanistické řešení 

Pozemek určený k záměru výstavby polyfunkčního domu se nachází v Moravské Ostravě 

na ulici Janáčkova 10. Stavba bude napojená na stávající objekt, který leţí na parcele číslo 

780/2. Orientace ke světovým stranám je z části dodrţena dle zásad [3], v některých 

případech se však upřednostnila moţnost vyuţití klidnějších části pro umístění loţnic a 

dětských pokojů. Na jihovýchodní stranu jsou orientovány místnosti denní zóny, jako je 

obývací pokoj s kuchyňským koutem, popřípadě kuchyň s jídelnou. Noční zóny jsou 

umístěny především na severozápad do klidové části s výhledem na atrium. Nároţní byty 

mají tyto místnosti situovány na severovýchod u málo frekventované postranní ulice. 

Hygienické prostory jsou navrţeny u nosných zdí, pro snadnější vedení TZB.  

 

Architektonické řešení 

Jedná se o čtyřpodlaţní, částečně podsklepenou budovu se sedlovou střechou s valbou. 

Půdorys objektu je ve tvaru L a se sousední stávající zdí vytváří moţnost pro atrium. 

Stavba je tvarově monolitická, bez jakýchkoliv předsazených konstrukcí. Pouze v části u 

atria se nachází výklenky vyuţité jako balkóny. Střešní roviny jsou ve sklonu  25° 

s přesahem 300 mm a výška hřebene je 15,7m. Tyto parametry odpovídají i stávajícímu 

objektu, na který bude nová stavba napojena. 
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Výtvarné řešení je přizpůsobeno okolí, kde převaţuje barva šedá, ţlutá a červená. Sousední 

objekt je především šedý, proto byli v návrhu pro kontrast pouţité sytější a výraznější 

barvy. Fasádu 1.nadzemního podlaţí tvoří vápenocementová omítka v šedé barvě. Další 

podlaţí budou provedena omítkou štukovou. Pro 2. a 4. nadzemní podlaţí se 

pouţije oranţová barva, kterou vystřídá barva ţlutá ve 3. nadzemním podlaţí. Takto dělená 

fasáda tvoří barevně odlišné pruhy. Výrazným a zajímavým prvkem jsou barevné výplně 

mezi dvojicemi oken. Fasáda ze severozápadní a z jihozápadní strany je však odlišná. 

Nejsou uţ zde pouţité barevně střídající se pruhy. Je jednolitá v oranţové barvě, pouze 

výklenky s balkony jsou v barvě ţluté. Střecha bude pokryta hnědou pálenou keramickou 

taškou Bramac. Při návrhu tvaru oken bylo vycházeno z okolní zástavby, která preferuje 

především svislé členění s poutcem umístěným v horní části okna. Do objektu jsou 

navrţeny prosklené dveře se světlíkem. Jako materiál pro okna i dveře bylo zvoleno 

lakované dřevo v barvě ořechu. 

Důleţitou součástí návrhu je mimo jiné i správné dispoziční řešení. Objekt má dvě 

základní funkce. Je určen pro bydlení a pro kancelářské prostory. Obě tyto funkční 

jednotky mají samostatný vstup. Kancelářské prostory se nachází v 1.nadzemním podlaţí a 

jsou přístupné z ulice Janáčkova a z postranní příjezdové komunikace. V objektu jsou 

navrţeny dvě kanceláře, které propojuje společný prostor. Zde se nachází šatna, kuchyňka, 

technická místnost a hygienické prostory, které jsou určeny jak pro zaměstnance, tak pro 

zákazníky. Kancelář, která je situována na jihovýchod je rozdělena na dvě velké části a je 

zde navrţena i místnost pro vedoucí oddělení, sekretariát, archiv a skladovací prostor. 

Druhá kancelář je orientována na severovýchod a není nijak dále členěna. Vzhledem 

k dispozici by bylo vhodné tyto prostory vyuţívat například pro realitní agenturu, nebo pro 

cestovní kancelář. [1] [3] 

 Do bytové části domu se dostaneme od parkoviště přes atrium. V objektu je 

navrţeno 9 bytových jednotek, které jsou vertikálně spojeny schodištěm a výtahem. Ve 

2.nadzemní podlaţí se nachází dva byty o velikosti 3+ kk a jeden byt 2+kk. 3.nadzemní 

podlaţí je řešeno obdobně, pouze byt 3+kk vlastní šatnu, přístupnou z dětského pokoje a 

byt 2+kk má navíc komoru. Ve 4.nadzemním podlaţí je opět navrţen byt 2+kk, dále pak 

byt 3+kk s komorou a byt 3+kk s komorou a šatnou. 
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7.1.4 Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 

technologického a provozního) 

Zemní práce, výkopy 

Jedná se o výkopy pro základové pásy a dále o terénní úpravy. Výkopové práce jsou 

předpokládány v zemině těţitelnosti III. Vykopaná zemina bude pouţita pro úpravu terénu 

v okolí stavby, popřípadě odvezena na nejbliţší skládku. Pro výkopy bude pouţito malých 

i velkých mechanizmů. Za  ± 0 byla zvolena úroveň podlahy chodby v 1.NP.  

 

Základové konstrukce 

Ţelezobetonové základové pásy pod obvodové zdi jsou navrţeny z betonu B20 do hloubky 

900 mm. Pro dostatečnou únosnost budou vyztuţeny podélnou výztuţí a třmínky. 

Základová spára pro podsklepenou část bude v hloubce 4050 mm pod projektovým 

počátkem a pro část nepodsklepenou se provede do hloubky 1050 mm. Pod 

ţelezobetonovými základy se provede hutněná vrstva 100 mm ze štěrkopísku. Kolem 

celého objektu bude poloţena PVC drenáţ DN=100 mm do štěrkopískového podsypu a 

vyvedena 0,3 m na kaţdou stranu od objektu. 

 

Svislé konstrukce 

Nosné zdivo: 

Obvodové zdivo je navrţeno z tvárnic Porotherm P+D 440 mm na tepelně izolační 

vápenocementovou maltu Porotherm. Na vnitřní nosné zdivo o tloušťce 300 mm bude 

pouţitý totoţný materiál.  

Nenosné zdivo: 

V celém objektu budou příčky z Porothermu P+D  tloušťky 150 mm, nebo 100 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropy: 

Stropní konstrukce ve všech podlaţích je navrţena z keramických tvarovek Miako a 

nosníků POT v osové vzdálenosti 625 mm. Na obou stranách budou nosníky uloţeny do 

zdiva. Šířka stropní konstrukce je uvaţována 300 mm. Podhledy budou provedeny 

akustickými sádrokartonovými deskami Rigips. 
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Překlady, průvlaky a věnce:  

Nadpraţí nad okny a dveřmi v nosném zdivu je tvořeno Porotherm překladem 23,8. 

Ztuţující monolitický věnec je navrţen v úrovni stropní konstrukce na výšku 250 mm. 

Věnce budou zatepleny tvarovkami systému  Porotherm. 

Schodiště:  

Jednotlivá podlaţí jsou spojena ţelezobetonovým monolitickým schodištěm ve tvaru U. 

Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. V kaţdém rameni je 6 stupňů o rozměrech 

v.158/š.300 mm. Úprava stupňů bude  provedena  protiskluzovou dlaţbou. Schodiště bude 

opatřeno kovovým zábradlím z obou stran. 

 

Krov, střešní konstrukce 

Objekt má sedlovou střechu s valbou se sklonem 25° a s přesahem 300 mm od obvodové 

zdi. Krov tvoří vaznicová soustava, která je vhodná na překrytí sloţitějších půdorysů. 

Skládá se z vaznic roznášejících vertikální síly do stěn a sloupků, na kterých jsou poloţené. 

Kleštiny budou umístěny jen v kaţdém čtvrtém poli a největší rozpor horizontálního prvku 

bez podepření bude 4,5 m. Pokud by délka krokve od vaznice po hřeben krovu přesáhla 2,5 

m, tak si pomůţeme vrcholovými přílohami. Konstrukce krovu bude dřevěná s tesařskými 

spoji. Střecha bude dvouplášťová se svrchní vrstvou, která plní funkci ochrannou a 

hydroizolační a s vnitřní tepelně izolační vrstvou. Prostor mezi vrstvami bude odvětráván a 

můţe být přístupný pro kontrolu stavu, popřípadě pouţit jako odkládací prostor. Skladba 

střechy bude následující. Na krokve se připevní pohledové bednění, vzduchotěsná folie, 

difúzně otevřená celoplošná PUR/PIR izolace, předstřešní folie, kontralatě, střešní laťování 

a střešní krytina Bramac. 

 

Vnitřní omítky a obklady 

Vnitřní omítky jsou vápennocementové a v podřadných místnostech jako je technická 

místnost, úklid a sklepní prostory jsou provedeny cementové omítky. Na WC, v 

koupelnách a v kuchyni budou provedeny keramické obklady do výšky 1,8 m.  

 

Vnější omítky 

Na fasádu se pouţije omítka vápenocementová v šedé barvě a omítka štuková v barvě ţluté 

a oranţové. 
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Izolace tepelné  

Objekt bude zateplen tepelně izolačními deskami Orsil o tloušťce 300 mm. Pro zateplení 

věnce se pouţije PPS tloušťky 75 mm a do podlah izolace Rockwool tloušťky 30 mm. 

 

Izolace proti vodě, vlhkosti a radonu 

Hydroizolace je navrţena z nopových folií proti vodě a radonu Fondeline. V konstrukci 

podlah bude pouţita lepenka A 400/H jako separační vrstva. 

                                                                                            

Podlahy 

Pro většinu místností se vyuţijí především dřevěné plovoucí podlahy od výrobce Magnum, 

který vyrábí vícevrstvé parkety s horní vrstvou z přírodního dřeva. Podlaha bude opatřená 

lakem a lištami. V ostatních místnostech jako například v šatnách, chodbách, kuchyních a 

v hygienických a sklepních prostorách bude provedena keramická dlaţba značky Rako 

s protiskluzovou úpravou. 

 

Nátěry  

Ve všech místnostech budou provedeny klasické interiérové nátěry. Pro tyto účely je 

zvolena barva Primalex fortissimo, která je omyvatelná a otěruvzdorná a je určena pro 

vnitřní omítky a sádrokartony. Je vhodná jak do kancelářských prostor, tak i do samotných 

obytných prostor a také do kuchyní, koupelen a chodeb. 

 Nátěry vnitřních dřevěných konstrukcí budou opatřeny polyurexovým bezbarvým 

lakem (Polyurex) a na okna a dveře se pouţije lesklá barva Primalex s vysokou odolností 

proti povětrnostním vlivům. 

Kovové konstrukce budou nejprve natřeny základní antikorozní barvou Ecolor Prim 

s velmi dobrou přilnavostí ke kovovým povrchům a vrchní nátěr se opatří barvou Ecolor 

Profi s velkou krycí schopností a s vynikající světlostálostí. 

 Klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu, u kterých není potřeba 

provádět další úpravy povrchu. 
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Výplně otvorů 

Okna: 

V projektu jsou navrţena dřevěná eurookna akustik 78 od firmy Janošík, které mají 

dokonalé zvukově izolační vlastnosti. Budou provedena z dubového dřeva a opatřena 

barvou v odstínu tmavého ořechu.  

Dveře: 

Vstupní dveře budou dřevěné prosklené s nadsvětlíkem, typu panel, rovněţ od firmy 

Janošík. Mají skvělé tepelně a především zvukově izolační vlastnosti. Ke dveřnímu křídlu 

je dodávána rámová zárubeň s profilem dle šířky křídla, vyrobená z eurohranolu. Materiál i 

barva bude totoţná jako u oken. Interiérové dveře budou typu Woodart od stejného 

dodavatele. Jedná se o dřevěné hladké dveře z dýhy s rámovou zárubní a s protipoţární 

odolností. 

 

Konstrukce truhlářské 

v rámci truhlářských výrobků bude dodáno: 

- dřevěná okna s parapetní deskou  

- dřevěné dveře se zárubní 

- dveřní prahy 

  

Konstrukce zámečnické  

- zábradlí 

- části k výtahu  

- drobný montáţní a kotevní materiál 

 

Klempířské výrobky  

Jedná se především o střešní ţlaby d=150 mm, svody d=100 mm a oplechování vnějších 

parapetů oken. Tyto klempířské výrobky budou zhotoveny z pozinkovaného plechu, který 

není potřeba dále povrchově upravovat.  

 

Ústřední vytápění, příprava TUV 

Ústřední topení bude provedeno rozvodem horké vody společnosti Dalkia a.s.. Radiátory 

Therm 30 budou uchyceny ve zdech ocelovými trny pod okny. Regulace vytápění bude 

umístěna v technické místnosti v 1.PP.  
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Zásobování plynem 

V budově bude domovní rozvod NTL, připojený na veřejný STL rozvod zemního plynu. 

Plynoměr bude umístěn u vodoměru v ocelové skříňce. Domovní rozvod se provede 

z trubek ocelových spojených svařováním. Potrubí bude natřeno ţlutě. Přípojka mimo 

chráničku bude uloţena do pískového loţe tloušťky 100 mm. Výkop přípojky je navrţen 

jako rýha paţená paţením příloţným. Před započetím výkopu se zajistí důkladné vytyčení 

přípojky. 

Přípojka: 

Plynovodní přípojka bude mít rozměr DN 40 mm se spádem 0,05% směrem k hlavnímu 

řádu, který vede v ulici Janáčkova. Materiál přípojky je ocel. 

 

Vodoinstalace 

V budově bude hlavní rozvod studené a teplé vody s cirkulací veden v dráţkách ve zdi. 

Studená i teplá voda bude do budovy přivedena přípojkou. V jednotlivých patrech budou 

instalovány přidruţené vodovody teplé i studené vody. Veškeré rozvody vody budou 

provedeny z plastových trubek PPR PN 20-Stabi. Objekt bude napojen na centrální 

vodovodní síť. Vodoměrová soustava bude umístěna v 1.PP v technické místnosti.  

Pod stávající komunikací bude přípojka poloţena do prokopané chráničky DN 50, délky 

8,8 m. Přípojka mimo chráničku bude uloţena do pískového loţe 100 mm. [2] 

Kanalizace 

Splaškové vody:  

Splaškové odpady v budově budou provedeny z trub  PP-HT. Zařizovací předměty budou 

na odpady napojeny novodurovým potrubím připojovacím. Kanalizace je v budově 

navrţena z trub PVC-KG. Připojení WC je zajištěno klapkou proti vzduté vodě. Střešní 

odpad je veden vně budovy v dráţce ve zdivu a bude opatřen lapačem střešních splavenin. 

Objekt bude napojen na centrální kanalizační síť, potrubí bude umístěno do pískového loţe 

tloušťky 100 mm s obsypem písku. Přípojky budou plastové v dimenzích DN 150 

s minimálním spádem 2,0% směrem od objektu. [2] 

Sráţkové vody: 

Pro odvodnění sráţkových vod  ze střech  bude pouţit flexibilní a výkonný vsakovací blok 

Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) . Vsakovací blok garantuje 

díky své konstrukci tvořené unikátními sloupky extrémní nosnost. [13]. 
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Elektroinstalace 

Firma elektro Bukáček se postará o kompletní elektroinstalace, rozvody UPS, rozvody 

počítačové sítě a televizní rozvody. 

 

Větrání 

Přirozené větrání okny a odvětrání střešní konstrukce. 

 

7.1.5 Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace splňuje tyto poţadavky: 

-  Zákon č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu 

- Vyhláška č.503/2006 Sb o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření, především příloha č.4 

- Neufert , Navrhování staveb 

- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby 

- Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb 

 

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

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu, proto se změny a posudky stávajícího stavu neřeší. 

 

7.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

7.2.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Je zapotřebí počítat s provedením podrobného geologického průzkumu staveniště, zvláště 

inţenýrsko-geologického ověření vlastností podzákladí a jeho hlubších partií a na základě 

výsledků stanovit stabilizační opatření a speciální způsob zakládání staveb.  

Objekt se nenachází v poddolovaném území, ani zde není výskyt zvýšené hladiny 

podzemní vody.  
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7.2.2 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

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

kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových 

zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany 

Ochranná pásma inţenýrských sítí nezasahují do řešeného území. Objekt se nachází 

v památkové zóně, kde platí zákon ČNR č.20/1987 Sb., o státní památkové péči 

(památkový zákon), ve znění pozdějších předpisů,§6 a §14. 

 

7.2.3 Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Před zahájením zemních prací, bude zapotřebí vykácet stávající stromy, které brání 

výstavbě. Za náhradu těchto stromů se v nově vytvořeném atriu vysadí okrasné stromky 

Pygnea. 

 

7.2.4 Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo 

trvalé. 

Neuvaţují se. 

 

7.2.5 Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 

inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a 

odvodnění stavebního pozemku 

Příjezd na stavební pozemek bude zajištěn po stávajících komunikacích. 

 

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

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 

úpravy 

Budoucí stavba bude napojena na stávající objekt. Vzhledem k tomu ţe se na pozemku 

vyskytují stromy, které musí být vykáceny, je potřeba dodrţet poţadavky na novou 

výsadbu stromů.  
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7.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a 

technologii 

7.3.1 Popis navrhovaného provozu, příp. výrobního programu 

Jedná se o polyfunkční dům s části bytovou a s kancelářskými prostory, které budou 

přístupné z hlavní ulice. Předpokládá se tedy rušný provoz, který však neovlivní bytovou 

část, kde je navrţen samostatný vstup. Provozy jednotlivých funkčních částí se nebudou 

mísit, takţe nedojde ke střetu zaměstnanců a zákazníků s nájemníky bytů. 

 

7.3.2 Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Návštěvnost se odvíjí od dané firmy, která bude kancelářské prostory vyuţívat. Kapacita 

obou kancelářských prostor je navrţena pro 16 zaměstnanců. 

 

7.3.3 Popis technologií, výrobního programu, příp. manipulace s materiálem, vnitřního i 

vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

Náplní provozu polyfunkčního domu není výrobní proces, ani manipulace a skladování 

materiálu. 

 

7.3.4 Návrh řešení dopravy v klidu 

Je navrţeno 22 parkovacích stání z toho 2 stání jsou pro ZTP . 

  

7.3.5 Odhad potřeby materiálů, surovin 

Neřeší se. 

 

7.3.6 Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem 185/2001 Sb oprávněnou firmou, která 

má oprávnění k manipulaci s běţnými i nebezpečnými odpady. Nevyuţitelný materiál bude 

uskladněn na řízené skládce. Bednění i lešení se znovu vyuţije pro další výstavbu. Objekt 

nevyprodukuje více jak 100 t odpadů a 50 kg nebezpečných odpadů ročně, není proto 

nutno dle vyhlášky 401/91 Sb. zpracovávat program odpadového hospodářství. 

 

7.3.7 Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Neřeší se. 
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7.3.8 Řešení ochrany ovzduší 

Provoz objektu, ani jeho výstavba nebude mít následky na znečištění ovzduší 

 

7.3.9 Řešení ochrany proti hluku 

Provoz polyfunkčního domu z hlediska akustiky nebude nijak ovlivňovat nepříznivě své 

okolí.  

 

7.3.10 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Pozemek bude v průběhu výstavby oplocen s nápisem o zákazu vstupu nepovolaným 

osobám do objektu. Rovněţ bude hlídán v době mimo výstavbu. Pro ochranu budoucího 

objektu před vniknutím neţádoucích osob se instalují elektronické zabezpečovací systémy. 

 

7.4 Zásady zajištění poţární ochrany stavby 

Zajištění protipoţární ochrany zabezpečí firma J. Seidl & spol. s.r.o., která provádí 

protipoţární obklady, nátěry, nástřiky, těsnění prostupů, spáry, dveře a dvířka, větrací 

mříţky, poklopy, VZT, hasicí přístroje, hydranty, veškeré revize a kontroly PBZ dle 

vyhlášky 246/2001 sb. Poţadovaná poţární odolnost konstrukcí musí být zajištěna po 

celou dobu předpokládané ţivotnosti stavby.  

 

7.5  Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím uţívání 

Budou prováděny pravidelné kontroly a revize odběrných plynových zařízení dle vyhlášky 

ČÚBP č. 85/1978 Sb. Půjde především o kontrolu plynospotřebičů a přívodu plynu. Dále 

bude potřeba zajistit revize elektrických spotřebičů jako jsou např. kancelářská a výpočetní 

technika, svítidla, domácí spotřebiče a další elektrická zařízení a to dle platných norem 

ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600. Elektro revize, je důleţité provádět nejen z důvodu 

zabránění poţáru, ale také pro předejití vzniku úrazu a újmě na zdraví či na ţivotě. 

 

7.6  Návrh řešení pro uţívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace  

Stavba je určena i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a splňuje obecně 

technické poţadavky zabezpečující bezbariérové uţívání staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

V objektu je navrţen bezbariérový záchod a chodby s minimální šířkou 1 500 mm pro 
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pohyb tělesně postiţených osob na vozíku. Podlahy jsou opatřeny protiskluzovou dlaţbou. 

Upravené jsou i vstupy do objektu s minimální šířkou 1 400 mm. Na parkovišti jsou 

vyhrazena 2 stání pro osoby těţce pohybově postiţené. [8] 

 

7.7  Popis vlivu stavby na ţivotní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

7.7.1 Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, 

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Objekt nebude mít během výstavby ani při uţívání negativní vliv na ţivotní prostředí. 

Svým charakterem provozu neznamená z pohledu ochrany obyvatelstva ţádnou hrozbu a 

není proto v této části projektu řešen. 

 

7.7.2 Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Projekt se bude řídit zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Pozemek se 

nenachází na území s výskytem léčebných pramenů, ani vodních zdrojů, proto není 

zapotřebí tuto část dale řešit. 

 

7.7.3 Návrh ochranných a bezp. pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby 

Vzniknou pouze ochranná pásma u nově vybudovaných přípojek. 

 

7.8  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Objekt je svým stavebně technickým řešením uspořádán a navrţen tak, aby plně odolával 

běţným vlivům okolního prostředí, jako je voda, vítr, prachové částice a hluk z okolí. 

 

7.9  Civilní ochrana 

V objektu se nepředpokládá zřízení zařízení civilní ochrany a nebude tedy vyuţívána při 

vyhlášení krizových stavů. 
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8. Propočet nákladů 

8.1 Výpočet obestavěného prostoru 

Op = Oz + Os+ Ov + Ot    [5] 

 

Obestavěný prostor základů Oz: 

Ozpasy  = lpasy * hpasy * špasy = 133,434 * 0,9 * 0,75 = 90,06795 m³ 

 

Obestavěný prostor spodní stavby Os: 

Os = S1.PP x h1.PP = 97,26 x 3,3 = 320,958 m³ 

 

Obestavěný prostor horní stavby Ov: 

Ov = Ov1.NP+Ov2.NP+Ov3.NP +Ov4.NP =1466,4+1196,91+1196,91+1196,91= 5057,13 m³ 

Ov1.NP = S1.NP x h1.NP = 488,80 x 3,0 = 1466,4 m³ 

Ov2.NP = S2.NP x h2.NP = 398,97 x 3,0 = 1196,91 m³ 

Ov3.NP = S3.NP x h3.NP = 398,97 x 3,0 = 1196,91 m³ 

Ov4.NP = S4.NP x h4.NP = 398,97 x 3,0 = 1196,91 m³ 

 

Obestavěný prostor střechy Ot: 

Ot1 = 1139,7015 m³ 

Ot2 = 219,4452 m³ 

Ot = 1359,1467 m³ 

Obestavěný prostor celkem: 

Op = Oz + Os + Ov + Ot = 90,06795 + 320,958 + 5057,13 + 1359,1467 = 6827,303≈ 

6828m³ 

 

Z toho: 

-    Obestavěný prostor kanceláří:    1466,4 m³ 

-    Obestavěný prostor bytových jednotek:   3590,73 m³ 

-    Obestavěný prostor parkovacích ploch + chodníky: 588,258 m³ 
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Cena stavby: 

Od ceny za 1 m³ odečítáme procentuální náklady na střechu (4,75%) a základy (7,75%) 

 

Cena 1 m³: [10] 

-    Kanceláře      5322 Kč/m³ (– 7,75% - 4,75%) = 4656,75 Kč/m³ 

-    Budova pro bydlení     4491 Kč/m³ (– 7,75% - 4,75%) = 4142,9475 Kč/m³ 

-    Parkoviště + chodníky    1498 Kč/m³  

-    Cena pozemku 4530 Kč/m²   [14] 

 

8.2 Celkový propočet 

 POLOŢKA VÝMĚRA 
JEDNOTKOVÁ 

CENA 

 

CELKOVÁ 

CENA 

I Pozemek 450 m² 4 530 Kč 
 

2 038 500 Kč 

II. 

Kanalizační přípojka 

plastová DN 150 mm 
5,5 m 2 200 Kč 

 

12 100 Kč 

Vodovodní přípojka 

plastová DN 50 mm  
8,8 m 1 221 Kč 

 

10 744,8 Kč 

Přípojka elektrická 

podzemní NN 3 x 120 + 

70 

0,3 m 922 Kč 

 

276,6 Kč 

Plynovodní přípojka 

ocelová DN 40 mm 
2,5 m 687 Kč 

 

1 717,5 Kč 

Kancelářské prostory 1 466,4 m³ 4 656,75 Kč 
 

6 828 658,2 Kč 

Bytové jednotky 3 590 m³ 4 142,9475 Kč 
 

14 876 205,88 Kč 

Parkoviště + chodníky 588,258 m³ 1 498 Kč 
 

881 210,484 Kč 

III. 
Projektové a inţenýrské 

práce 
 

3% ze stavební 

části 

 

678 327,4039 Kč 

IV. 
Náklady na umístění 

stavby 
 

4% ze stavební 

části 

 

904 436,5384 Kč 

V. Rezerva  
8% ze stavební 

části 

 

1 808 873,077 Kč 

   CELKEM 
 

26 002 550,48 Kč 
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9. Závěr 

Myslím si, ţe se mi podařilo vhodně skloubit funkci bydlení a kancelářských prostor do 

jednoho objektu a začlenit jej do stávající zástavby. Nejtěţší na této práci bylo navrhnout 

dispoziční řešení tak, aby vyhovovalo poţadavkům oslunění a orientace ke světovým 

stranám. Potýkala jsem se s mnoha problémy, jako například jak nejlépe vyuţít malý 

prostor pro stavbu polyfunkčního domu. Dále bylo zapotřebí vyřešit napojení na 

technickou infrastrukturu, aby se příliš nezatěţoval stávající řad a také jsem se snaţila 

zakomponovat do návrhu parkoviště, slouţící nejen pro obyvatele domu, ale i pro 

zaměstnance a zákazníky. Obě varianty by bylo moţné dále zpracovat pro dokumentaci ke 

stavebnímu povolení a následně i jednu z nich realizovat. 

Práce pro mě byla uţitečná jak z hlediska teoretické části, tak i po praktické stránce. 

Mohla jsem v ní vyuţít veškeré své zkušenosti nabyté studiem na fakultě stavební, ale také 

vlastní poznatky z praxe. Obohatila mě navíc v mnoha směrech. Zvláště odborné 

konzultace pro mě byly přínosem a odnáším si z nich mnoho zkušeností. Proto bych tímto 

chtěla poděkovat nejen vedoucímu bakalářské práce, ale i všem vyučujícím, kteří si na mě 

udělali čas a poradili mi v problémových částech projektu. 
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