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nacházejícího se na pozemku s parcelními čísly 397, 656, 401 a 421/32 na ulici 

Hladnovská a Na Druhém, patřící do katastrálního území Slezská Ostrava. Daný objekt 

navrhuji na místě původního víceúčelového domu, který by měl být v blízké době 

demolován a odstraněn. Ve studii se budu zabývat návrhem polyfunkčního domu občanské 

vybavenosti, vyuţitím jednotlivých prostor tohoto zařízení dle typologických zásad, jeho 

návazností na okolní zástavbu, řešení venkovních parkovacích stání a okolní zeleně jako 

ploch odpočinkových a parkových. 
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1.Úvod 

 

 

Říká se, ţe městská sídla jsou vytvářena sociálními poţadavky a přírodními podmínkami. 

Sídlo samo o sobě je místem koncentrace hospodářské činnosti a ubytování obyvatelstva. 

Polyfunkčnost je přirozená funkce kontinuálního vývoje měst. 

Z urbanistického hlediska má sídlo prostorovou, sociální a funkční strukturu, jehoţ 

hlavní funkcí je bydlení, ale zahrnuje také další funkce, jako rekreace, výroba a doprava. 

Z důvodů nedostupnosti některých sluţeb pro občany vybudovaných sídlišť, která měla jen 

obytnou funkci, a z hlediska úspory stavební plochy, se sluţby začaly soustředit do 

jednoho víceúčelového objektu. Novější typy víceúčelových objektů můţou kombinovat 

sluţby (občanskou vybavenost) s obytnou funkcí. Původně se začaly sluţby soustředit 

v centrech měst, kde ţili bohatí obyvatelé, kteří vytvářeli prapůvodní víceúčelové objekty, 

kdyţ ve spodních patrech měli ţivnost a ve vyšších patrech bydlení. Koncem 18. a 

začátkem 19. století  se  však postupně výroba začala přesouvat do továren. V důsledku 

čehoţ byla obytná funkce sídla odsunuta na periferii, a občané těchto vybudovaných 

obytných útvarů museli za sluţbami cestovat. Z toho důvodu byla ve večerních hodinách 

centra měst vylidněná a prakticky bez ţivota. S rozvojem kulturní úrovně pracujících 

dochází k soustředění všech potřebných sluţeb do místa bydlení. V dnešní době je 

monofunkčnost jeden z negativních prvků při hodnocení sídlišť.  

 

Obr. 1 Historický víceúčelový dům v Novém Jičíně 

 

Koncem 20. století dochází k obnově myšlenky soustředit sluţby i do míst s obytnou 

funkcí, nejlépe právě jako víceúčelové objekty. Při jejich návrzích je třeba respektovat 
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návaznost na okolní zástavbu, vyřešení dopravních podmínek, stav stávajících 

inţenýrských sítí a především jakou funkci by měly plnit z hlediska potřeby obyvatel. 

Velmi důleţité je brát ohled na provozy ve víceúčelových domech, aby nedocházelo 

k jejich vzájemným narušením. Proto by se měla navrhovat zařízení, která jsou nenáročná 

na zásobování, aby nedocházelo v okolní lokalitě k nadměrnému hluku, zvýšené prašnosti 

a narušení dopravní infrastruktury. Všemu lze předcházet vhodným návrhem řešení těchto 

víceúčelových objektů, smysluplným vyuţitím stavebních ploch a kvalitním návrhem 

vnitřních provozů, coţ je cílem mé bakalářské práce. 

 

Obr. 2 Historický víceúčelový dům ve Frýdku 

 

 

1.1 Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je navrţení nového víceúčelového objektu na ulicích 

Hladnovská a Na Druhém, na pozemku s parcelními čísly 397, 656, 401 a 421/32 v k.ú.  

Slezská Ostrava. Jedná se o studii, ve které je vypracováno jedno řešení návrhu 

víceúčelového objektu s parkováním pro uţivatele tohoto víceúčelového objektu, úpravy 

zelených nezastavěných ploch a napojení na inţenýrské sítě. 

 

1.2 Cíl bakalářské práce 

 

 Návrh víceúčelového objektu 

 Návrh moţnosti vyuţití jednotlivých vnitřních prostorů dle návrhu a typologických 

zásad 
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 Návrh napojení a synergie s dopravní infrastrukturou v okolí 

 Návrh vyuţití přilehlé zeleně 

 Napojení stavby na inţenýrské sítě 

 

1.3 Podklady pro zpracování 

 

 Územní plán města Ostravy 

 Katastrální mapa + výpis z katastru nemovitostí 

 Mapové podklady z ČÚZK 

 Plány inţenýrských sítí 

 Ortofotomapa území 

 Fotodokumentace řešeného území 
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2.Teoretická východiska 

 

 

Zařadila jsem zde vysvětlení specifických výrazů, které se objevují v mé bakalářské práci. 

 

2.1 Názvosloví 

 

Víceúčelový 

Mnohofunkční, polyfunkční.[13] 

 

Budova – dům 

Prostorově ucelený stavební objekt, uzavřený obvodovými stěnami a střešní 

konstrukcí.[13] 

 

Podlaţí 

Část budovy vymezená dvěma po sobě následujícími dělícími rovinami. Rozlišuje se 

podlaţí nadzemní a podzemní.[13] 

 

Nadzemní podlaţí 

Kaţdé podlaţí, které má úroveň podlahy nebo její převáţné části výše neţ 800 mm nad 

nejvyšší úrovní upraveného terénu v pásu širokém 5,0 m po obvodu domu.[13] 

 

Schodiště 

Slouţí ke spojení různých výškových úrovní. Musí být pohodlná, dostatečně široká, 

ohnivzdorná, přímo osvětlená, dobře větraná a bezpečná pro výstup i sestup.[13] 

 

Schodišťový prostor 

Je celý komunikační prostor, ve kterém je umístěno schodiště.[13] 

 

Sklad 

Je prostor určený pro skladování materiálu (surovin, výrobků, domácích či kancelářských 

potřeb, jednotlivých technických součástí apod.). Sklady jako takové jsou součástí 
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převáţně většiny průmyslových, obchodních, zemědělských a jiných komerčních 

organizací.[13] 

 

Šatna 

Úloţný prostor pro oděvy, prádlo, obuv, někdy slouţí k převlékání. Základním prvkem 

šatny je skříň.[13] 

 

Kancelář 

Jedná se o místnost, kde se úřaduje, resp. kde se provádí nějaká administrativní 

činnost.[13] 

 

Mobiliář 

Je nedílnou součástí funkčního vybavení obytných i neobytných prostor slouţící k 

různorodým činnostem lidí. Ať uţ jde o činnost relaxační, uţitkovou, či jako prostředek 

práce.[13] 

 

Doplňkové zařízení 

Nábytek a jiné zařizovací předměty doplňující základní vybavení.[14] 

 

Zabudované zařízení 

Zařízení pevně instalované (vestavěné skříně, pevné kuchyňské zařízení apod.).[14] 

 

2.2 Občanské vybavení 

 

Občanské vybavení je prezentováno jako nejvíce heterogenní z urbanistických funkčních 

sloţek, jakoţto i jejím rozsáhlým souborem nevýrobních a výrobních zařízení, zahrnujících 

správu, administrativu, školství a výchovu. Cílem rozvoje této obsluţné funkce je zvýšení 

standardu kvality a pohotovosti všech sluţeb. Zařízení občanského vybavení zajišťuje 

obyvatelům sídla i těm, kteří za sluţbami dojíţdějí, významný díl z celkového počtu 

pracovních příleţitostí. Faktory, jeţ ovlivňují rozvoj zařízení občanského vybavení, 

vycházejí z demografické, ekonomické a sociální skladby obyvatel, z prostředí sídla, tj. 

geografické polohy, dominující funkce a z dopravních moţností daného území. Z tohoto 
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hlediska dělíme občanskou vybavenost na základní, vyšší, celoměstskou, oblastní či 

regionální a celostátní. 

Zařízení občanského vybavení spolu s bydlením jsou základní podmínkou běţného 

denního ţivota. Kvalita a vyváţenost sítě občanského vybavení a její vazba na další 

funkce jsou zásadními faktory udrţitelného rozvoje území, neboť výrazně působí jak na 

ekonomickou a sociální strukturu obyvatel, tak i na ţivotní prostředí sídel. Občanské 

vybavení můţeme dělit z několika hledisek. Například podle druhů činností jsou občanská 

zařízení členěna na obory, z nichţ pak vyplývají nároky na velikost ploch a pozemků tj.: 

- školství a výchovy, 

- kultury, 

- tělovýchovy a sportu, 

- zdravotnictví, 

- sociální péče, 

- maloobchodu, 

- ubytování, 

- stravování, 

- nevýrobních sluţeb, 

- výrobních a opravárenských sluţeb, 

- správy a administrativy, 

- církví, 

- vědy a výzkumu, 

- specifická. 

 

Rozvojem této funkce se zvyšuje kvalita a především dostupnost všech druhů 

sluţeb, které můţou být nabídnuty lidem ţijící v dané lokalitě i lidem do této lokality 

dojíţdějící. Rostoucí mnoţství víceúčelových objektů navyšuje taky moţnost pracovních 

míst, jichţ je v dnešní době, a v Moravskoslezském kraji především, nedostatek. Jelikoţ je 

rozvoj občanské vybavenosti závislý na mnoha faktorech, jako je například demografická, 

ekonomická či sociální skladba obyvatelstva, jeho umístění bývá většinou v centrálních a 

obytných částech sídel, kde svou funkcí dotvářejí kompozici a vytvářejí tvář dané lokality. 

Jelikoţ potřeba obyvatelstva v různých částech měst je jiná, funkce občanské vybavenosti 

se volí na základě aspektů potřeby obyvatel v dané lokalitě.[1,2] 
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2.3 Dopravní infrastruktura 

 

Zásadou občanské vybavenosti je její vazba na pěší docházkovou vzdálenost. U vyšší 

občanské vybavenosti je důleţitá její vazba na motorovou dopravu. Ve větších městech se 

občanská vybavenost umísťuje většinou do míst, kde je jednoduchá dostupnost pomocí 

MHD. 

Dopravní infrastruktura je důleţitou součástí územního plánování s významnou 

funkcí. Musí být v souladu s cíli územního plánování a v rámci svých technických 

moţností musí být v souladu s principy udrţitelného rozvoje území. Má mít komplexní 

kvalitu, tj. poskytovat maximální výkon, rychlost, pohodlí, ale při minimálních nárocích na 

energii a prostor a bez negativního vlivu na ţivotní prostředí. Mezi veřejnou 

infrastrukturou má dopravní infrastruktura, tj. dopravní cesty, dopravní zařízení a dopravní 

prostředky, významnou roli. Má značné nároky prostorové i investiční, včetně 

vyhraněných potřeb na specifické umístění dopravních cest i zařízení. Přes tento 

mimořádný význam je doprava především sluţbou. 

Pozemní komunikace vykazují největší volnost v uspořádání, v začlenění do 

krajiny, do území, do osídlení, proto je moţné je vhodně formovat v zájmu optimálního 

vyuţití území i ochrany ţivotního prostředí, a to jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích. 

Pozemní komunikace je nutno hodnotit ze dvou hledisek, z hlediska jejich vedení ve volné 

krajině a z hlediska vedení v zastavěném území obcí a měst. 

Dopravní infrastruktura musí: 

- zajistit bezpečnost všech účastníků dopravy, 

- podílet se aktivně na tvorbě a ochraně krajiny a veřejných prostorů, 

- být sluţbou pro rozvoj území, 

- minimalizovat nároky na zábor území, 

- chránit ţivotní prostředí, minimalizovat, nebo zcela odstranit negativní dopady 

dopravy, 

- zabezpečit všechny nároky na přepravu, 

- dokonale obsluhovat území.[1,2] 

 

 

 

 



11 

 

2.4 Technická infrastruktura 

 

Technická infrastruktura pomáhá k zajištění obsluţnosti urbanizovaného území 

prostřednictvím dílčích technických systémů: 

- systému zásobování vodou, 

- systému odvodnění, obvykle veřejné kanalizace včetně čistírny odpadních vod, 

- systému zásobování elektrickou energií, 

- systému zásobování energetickým plynem/zemním plynem, 

-  systému centralizovaného zásobování teplem a teplou uţitkovou vodou, 

- systému veřejných komunikačních sítí, garantujících sluţby hovorového a 

nehovorového, 

- charakteru, 

- dalších speciálních analogických systémů uplatňujících se zejména v obsluze, 

-  průmyslových závodů a areálů různých typů, 

- systému odpadového hospodářství, 

- jiných dalších budoucích systémů technické infrastruktury zabezpečující 

obsluhu území. 

Inţenýrské sítě jako zvláštní druh inţenýrských staveb a podstatný prvek 

technického vybavení území dostaly takového uplatnění a rozvoje, ţe se staly téměř 

nepostradatelnými pro fungování téměř všech aktivit v území a nepostradatelnými pro 

další rozvoj území. Rozhodování ve všech fázích jejich existence se však stává dnes 

mnohem náročnější z mnohé důvodů, kterými jsou: zvětšování jejich rozsahu, dále se 

komplikují struktury IS, zpřísňují se podmínky a konflikty zájmů v území, narůstající počet 

a nepřesnost základních technických podkladů řešení, narůstající různorodosti a rychlejší 

změny i základních podmínek řešení. Do popředí mnohem naléhavěji neţ dosud vystupuje 

úkol dokonalejší koordinace jejich technického řešení jako celku. 

V okamţiku jejich instalace a vyuţívání se urbanizované území a nositelé aktivit v 

něm stávají bezmezně závislí na jejich kontinuální spolehlivé funkci, a to jak z hlediska 

rozsahu, tak i z hlediska kvality poskytovaných sluţeb. Současně pak jejich dobrá funkce 

garantuje příznivé parametry ţivotního prostředí sídel a jeho ochrany a rovněţ příznivé 

podmínky z hlediska hygienické ochrany. 

Rozhodující a současně nejcitlivější část těchto systémů ucelené technické 

obsluhy urbanizovaného území se odehrává v relativně omezeném a konfliktním prostředí 
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pozemních komunikací, tj. ve veřejném prostoru. Proto nastupuje potřeba důsledně 

akceptovat hledisko prostorových vztahů jiţ v úrovni územně plánovacích činností a 

procedur jiţ v zadání a následně téţ i značných odlišností v koncepčním a detailním 

technickém řešení a v preventivní koordinaci řešení technické infrastruktury v 

intravilánech měst a obcí.[1,2] 

 

2.5 Definice řešení 

 

Jedná se o polyfunkční dům vypracovaný s detailním dopracováním jednoho řešení. 

Navrţený objekt stojí na pásových základech z prostého betonu. Protoţe se jedná o stavbu 

nepodsklepenou, bude základová spára v nezámrzné hloubce 1,2 m pod povrchem 

okolního terénu. Základová spára bude přibliţně šířky 600 mm vzhledem k výšce stavby. 

Obvodové zdi budou z porothermu tloušťky 440 mm na maltu vápennocementovou 

(MVC). Vnitřní nosné zdi budou rovněţ z porothermu, avšak tloušťky 300 mm na MVC. 

Jednotlivé prostory budou vytvářeny zděnými příčkami tloušťky 150 mm a 100 mm opět 

na MVC. V úrovni stropů budou nosné zdi zpevněny ţelezobetonovými věnci. V prostoru 

sálu, kde je světlá výška 4000 mm, budou vyuţity montované ţelezobetonové sloupy o 

rozměrech 300 x 300 mm. Pod sloupy budou ţelezobetonové základové patky. 

Stropní konstrukce jsou montované z ţelezobetonových panelů, které jsou v místě 

zaoblení obvodového zdiva doplněny monolitickou ţelezobetonovou deskou. V místě sálu 

budou ţelezobetonové stropní panely ukládány na montované ţelezobetonové průvlaky. 

Nad okenními a dveřními otvory budou prefabrikované ţelezobetonové překlady. 

V prostorech ordinace a kavárny bude světlá výška sníţena na 3000 mm sádrokartonovým 

podhledem z důvodu menších tepelných ztrát. 

Střecha objektu bude plochá nepochůzí, tepelně izolovaná, s povlakovou krytinou 

(asfaltový pás). Spád střechy bude upraven k vnitřním střešním vpustím. Střecha bude po 

obvodu upravena zděnou atikou výšky 750 mm. Komín výšky 1500 mm bude postaven 

z komínových tvarovek SCHIEDEL. 

Venkovní vápennocementová omítka bude světle okrové barvy, vnitřní 

vápennocementová štuková omítka bude bílé barvy. Ve společenském sále bude jak 

vodorovné tak svislé zdivo pokryto sádrovou omítkou.Okna budou EURO, zvenčí dřevěné, 

zevnitř plastové. Dveře dřevěné v dřevěných zárubních. 

V navrţeném víceúčelovém objektu se nachází několik typů občanské vybavenosti. 

V 1.NP se nachází dětský lékař, který bude vyuţíván především lidmi z nejbliţšího okolí. 
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Předpokládáme zde s průměrným zástupem 5 pacientů v jednu chvíli. Pro pacienty, u 

kterých je vyţadována izolace od ostatních dětí, je zřízena místnost, která slouţí zároveň i 

jako ordinace lékaře pro takováto riziková ošetření. Ze severu za vstupními dveřmi šířky 

1800 mm navazuje chodba se schodištěm a dále pak prostor informačního centra a šaten, 

které jsou s obsluhou a mají pult vysoký 900 mm předsunutý o 250 mm, jenţ přísluší 

společenskému sálu, který je dimenzován na kapacitu aţ 100 lidí. Z prostoru šaten je 

umoţněn přístup do hygienických prostor či malé kavárny. 

Vertikální doprava po objektu je zajištěna dvouramenným monolitickým 

schodištěm s mezipodestou s tyčovým zábradlím výšky 900 mm na obou stranách. 

Doprava pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace je zajištěna pomocí 

vertikální zdvihací plošiny s rozměry 1000 x 1500 mm. Velikost šachty této zdvihací 

plošiny je 1400 x 1600 mm. Po výstupu do 2.NP za dveřmi o rozměru 1800 mm navazuje 

vstup do recepce fitness a wellness centra, kde si po sportovním vyţití můţe návštěvník na 

chvíli odpočinout a doplnit energii, stejně jako v příjemném baru. Šatna ve fitness je 

dělená, zvlášť pro muţe a zvlášť pro ţeny. Kaţdá z šaten je vybavena sprchovací místností, 

kde se nachází i jedna bezbariérová sprcha, a bezbariérově řešeným WC. 

Veškeré komunikační prostory a místnosti, ve kterých se počítá s pohybem lidí 

s omezenou schopností pohybu, jsou řešeny bezbariérově a tak, aby zde bylo umoţněno 

otáčení vozíku o 360°. Kruhová manipulační plocha má průměr 1500 mm.[7] 

Úpravy byly provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. [22] 
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3. Fakta o řešeném území 

 

 

3.1 Moravskoslezský kraj 

 

Moravskoslezský kraj, který se nachází v nejvýchodnějším cípu České Republiky, leţí na 

důleţité historické dopravní tepně mezi severem (Baltským mořem) a jihem 

(Středozemním mořem). V dnešní době má výborné strategické místo z hlediska postavení 

v České Republice, jelikoţ leţí na hranici s Polskem a Slovenskem, a tím pádem má 

skvělou pozici pro dopravní spojení, a to jak silniční tak ţelezniční, v závislosti na 

obchodování s východní Evropou. Zároveň leţí přibliţně 300 km vzdušnou čarou od 

hlavního města České Republiky Prahy. Letištní dopravu v Moravskoslezském kraji 

zajišťuje letiště Leoše Janáčka, nacházející se v blízkosti krajského města Ostravy, přesněji 

v Mošnově.  

 

Obr. 2 Mapa s rozdělením na kraje v ČR 

 

Moravskoslezský kraj vznikl současně s ostatními 13 českými kraji 1. ledna 2001 

na základě legislativy přijaté v roce 2000. Po jediné územní změně v roce 2005 má region 

rozlohu 5 427 km ² a skládá se z celkem 6 dřívějších okresů (od západu Bruntál, Opava, 

Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek) a území 22 obcí s rozšířenou 

působností. V kraji se nachází celkem 5 statutárních měst, 35 měst a 256 obcí. Stav 

obyvatelstva regionu dne 31.3.2008 byl 1 249 897 obyvatel, coţ je nejvíce mezi kraji v 

České republice. Správní, kulturní a hospodářské středisko kraje Ostrava mělo k 31.3.2008 

336 811 obyvatel. Dalšími významnými sídly jsou podle počtu obyvatel Havířov, Karviná, 
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Frýdek-Místek, Opava nebo Třinec. Z ekonomického hlediska dominuje 

v Moravskoslezském kraji především průmysl. 

Povrch Moravskoslezského kraje je na západě, východě a částečně i jihu lemován 

pohořími. Pohoří Hrubý Jeseník s nejvyšší horou Pradědem (1 492 m) je na západní hranici 

kraje. Na jihovýchodě a východě, při hranicích se Slovenskem a Polskem, se nacházejí 

Moravskoslezské Beskydy. Nejvyšším bodem pohoří je Lysá hora (1 323 m), známý je 

také Radhošť (1 129 m). Jihozápadní část kraje tvoří oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských 

vrchů. Mezi horami leţí i níţe poloţené oblasti, konkrétně nejjiţnější výběţek Slezské 

níţiny, který je tvořen Opavsko-ostravskou pánví. Na ní dále na jihu navazuje přirozený 

krajinný koridor Moravská brána. Niţšími polohami prochází nejvýznamnější řeky Odra, 

Opava, Ostravice, Olše atd.[19] 

 

3.2 Historie Slezské Ostravy 

 

 
 

Obr.4 Znak  obvodu Slezská Ostrava 

 

 

Slezská Ostrava je zřejmě jednou z nejstarších obcí na Ostravsku. Původně se jmenovala 

pouze Ostrava, ale na konci 13. století nacházíme záznamy o Slovanské Ostravě. Od 15. 

století se všeobecně vţil název Polská Ostrava. V roce 1904 se místní radní rozhodli 

přejmenovat obec na Slezskou Ostravu. Oficiálně se tento název začal uţívat aţ v roce 

1919, tedy po vzniku Československa. 

Obec je poprvé připomínána roku 1229 v listině papeţe Řehoře IX. Její význam se 

prudce zvýšil spolu se vznikem kníţecího hradu, stojícího na strategickém soutoku 

Ostravice a Lučiny; ten byl poprvé písemně zmiňován v roce 1297. Střeţil státní polskou 

hranici a významnou obchodní cestu ze Saska přes Opavu, Ostravu a Těšín do Krakova. 

Jeho význam byl oslaben po roce 1327, kdy se Těšínsko stalo lénem českého království. 

Drţitelé Slezské Ostravy se rychle střídali. Od počátku 16. století ji vlastnil rod 

Sedlnických. V té době byl hrad přestavěn na renesanční zámek, v němţ několikrát zasedal 



16 

 

zemský sněm. Za třicetileté války byla obec několikrát vypleněna. Sedlničtí roku 1714 

panství i se zámkem prodali habsburskému vojevůdci Jindřichu Vilému Vlčkovi z Dobré 

Zemice. Tento šlechtický rod později přijal německou podobu jména Wilczek. 

Slezskoostravské panství zůstalo v jejich drţení aţ do roku 1848. 

V části obce zvané Burňa bylo v roce 1763 nalezeno kamenné uhlí. Vytrvale se 

traduje, ţe jeho nálezcem byl kovář Keltička ze Zámostí, který právě v Burni vlastnil pole. 

Přesnější historické výzkumy prokázaly, ţe Keltička nebyl první. Skutečná těţba uhlí 

nastala aţ po roce 1828, kdy byly ve Vítkovicích zaloţeny ţelezárny, které se staly 

největším smluvním odběratelem uhlí z Wilczkových dolů. Dále zde začali hloubit jámy a 

těţit uhlí hrabě Hugo Salm-Reifferscheidt, Salomon Meyer Rothschild, bratři Gutmannové 

a Josef Zwierzina. Tito konkurenti na sebe v době takzvaného divokého kapitalismu silně 

nevraţili. Dokonce se stávalo, ţe si zkušební jámy navzájem zasypávali. Spory byly 

vyřešeny takzvanou demarkační a delimitační smlouvou z roku 1848, která přesně 

vymezila hranice důlních polí, čímţ většina sporů utichla. Časem byly k Slezské Ostravě 

připojeny další obce: Zámostí, Hladnov, Podborčí a Zárubek. 

Ve Slezské Ostravě se nebývalým tempem začaly stavět kolonie pro horníky a důlní 

úředníky. V roce 1880 měla obec téměř 23 tisíc obyvatel, z toho čtyři pětiny ţily právě v 

koloniích. Ve zdejších dolech bylo zaměstnáno přes devět tisíc horníků. V té době získala 

Slezská Ostrava podobu města. Postaveno zde bylo šestnáct obecných a měšťanských škol, 

učitelský ústav, dívčí lyceum, hudební škola, nemocnice a další objekty. 

V roce 1879 získala Slezská Ostrava statut městyse, po první světové válce byla 

povýšena na město a oficiálně přejmenována z Polské Ostravy na Slezskou. Vedení 

radnice v té době hrdě připomínalo, ţe Slezská Ostrava je největším hornickým městem v 

Československu a největším českým městem aţ po Prostějov. Dokonce se uvaţovalo o 

vytvoření takzvané Velké Slezské Ostravy. Po německém záboru v roce 1939 však bylo 

město direktivně připojeno k Moravské Ostravě. Tak to zůstalo aţ dodnes. [3,18] 

 

3.3 Informace o území 

 

Výpis z katastru nemovitostí řešené a dotčených oblastí. 

Okres:    Ostrava - město 

Kat. území:   714941 Muglinov 

Obec:    554821 Ostrava 
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1.List vlastnictví: 1328 

(vlastníkem je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30,Ostrava-

Moravská Ostrava svěřená správa nemovitostí je ve vlastnictví obce Městský obvod 

Slezská Ostrava ) 

Číslo parcely   Výměra [m2]         Druh pozemku                     Způsob vyuţití  

656                   593          Zastavěná plocha a nádvoří       /  

397                 1614          Ostatní plocha                      Zeleň  

401                 1874          Ostatní plocha                      Zeleň  

402/7                 1769            Ostatní plocha                      Ostatní, komunikace 

421/32                     13          Ostatní plocha                      Zeleň  

421/35                     10          Ostatní plocha                      Ostatní, komunikace 

 

2.List vlastnictví: 1240 

(vlastníkem je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava-

Moravská Ostrava) 

Číslo parcely    Výměra [m2]         Druh pozemku                       Způsob vyuţití  

421/12          1466          Ostatní plocha                     Ostatní, komunikace 

 

3.4 Širší vztahy území 

 

Statutární město Ostrava je metropole Moravskoslezského kraje a svou rozlohou je třetí 

největší město České republiky. Ostravou protékají řeky Lučina, Odra, Opava a Ostravice.  

Jedním z městských obvodů je i Slezská Ostrava. 

 

katastrální výměra: 41,4 km² km²  

obyvatel: 21 444 (30.06.2010)  

zeměpisná šířka: 49°50'14.09″ s. š. zeměpisná délka: 18°17'53.77″ v. d.  

PSČ: 710 00  

zákl. sídelních jednotek: 58  

celých místních částí: 8 dílů  

katastrálních území: 8 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_%C5%A1%C3%AD%C5%99ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_d%C3%A9lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
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Hlavní silniční tahy z města jsou severovýchodním směrem na Bohumín po silnici 

Bohumínská, západním směrem na Opavu po Opavské, východním směrem na Karvinou a 

Havířov po Rudné a jiţním směrem na Frýdek – Místek po Místecké. Ostrava je také 

spojená s Olomoucí,Brnem a Prahou dálnicí D1, která vede od česko-polské hranice v 

Bohumíně. 

 

3.5 Vyhodnocení lokality 

 

Vyhodnocení lokality bylo provedeno na základě SWOT analýzy. 

 

SWOT analýza je metoda, pomocí které lze určit čtyři hlavní charakteristické aspekty. 

Slovo SWOT je zkratkou čtyř anglických slov, a to S = Strenghts – silné stránky, W = 

Weaknesses – slabé stránky, O =  Opportunities – příleţitosti, T = Threats – hrozby. 

 

Silné stránky – S (STRENGHTS)  

 poloha areálu v blízkosti centra města Ostrava i odpočinkových ploch v 

Komenského sadech 

 dopravní dostupnost 

 úplná občanská vybavenost se nachází v docházkové vzdálenosti 

(MŠ,SŠ,gymnázium,Dětský stacionář,obchody,…) 

 okolní zástavba jak s bydlením individuálním tak bydlením hromadným 

 dostatečné kapacity technické infrastruktury 

 rekultivace okolí 

 zvýšená efektivita chátrajícího areálu 

 ţádný jiný dětský lékař v okolí 

 ţádný jiný kulturní a společenský dům v okolí 

Slabé stránky – W (WEAKNESSES) 

 hluk a prach způsobený zvýšenou dopravou stavebních materiálů 

 hrozba omezení provozu na komunikace Na druhém 

 nutnost zřídit napojení na kanalizaci 

Příleţitosti – O (OPPORTUNITIES) 

 nové pracovní příleţitosti 

 moţnost pořádání větších kulturních akcí a společenských událostí 
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 podnět k rekonstrukci okolí areálů 

 důstojné prostory pro umístění lékařské ordinace 

Hrozby – T (THREATS) 

 malá vyuţitelnost kulturního a společenského sálu 

 vysoké nájemné 

 

3.6 Vymezení řešeného území 

 

Místo stavby budoucího polyfunkčního objektu se nachází na ulici Hladnovská v Slezské 

Ostravě nedaleko zástavby hromadného a individuálního bydlení, tedy v lokalitě, kde 

předpoklad jeho funkčního vyuţití je velmi vysoký. Nedaleké sídliště prochází od loňského 

roku schválenou regenerací, která by měla pokračovat aţ do roku 2015. V dosahu lokality 

se nenachází ţádný jiný objekt podobného zaměření. V současnosti se na dané parcele 

nachází kulturní dům a dětský lékař, ale do budoucna se s touto stavbou nepočítá, je 

navrţena její demolice a objekt má být nahrazen navrhovaným víceúčelovým objektem. 

Přístup do objektu by byl zajištěn ze dvou ulic, a to Hladnovská, odkud se bude vstupovat 

do společenského sálu, fitness a wellness centra, a z ulice Na Druhém, odkud se bude 

vstupovat do ordinace dětského lékaře a kavárny. V docházkové vzdálenosti se nachází 

zastávka MHD s názvem Hladnovská, která spojuje lokalitu s centrem Ostravy, ale také 

s Moravskou Ostravou, Přívozem či Michálkovicemi. Přestoţe v docházkové vzdálenosti 

400 metrů se nachází pouze tato zastávka MHD, tak nedaleko je jich mnohem víc, ať uţ 

Sídliště Muglinov či Mexiko. 

Pro praxi pediatra bychom nemohli najít příhodnější místo, jelikoţ se v okolí 

nachází velké mnoţství bytové zástavby, pro které je nedaleko zajištěna jak mateřská, tak 

základní škola. I z toho důvodu je jasné, ţe vyuţití lékaře bude velmi velké.  Asi 200 metrů 

od objektu je Ústav sociální péče pro mentálně postiţené vyuţíván především dětskými 

pacienty. Na východ od objektu je ţivnostenská zóna, kde se nachází mnoho firem, které 

by mohly k různým společenským účelům vyuţívat společenský sál. Na sever jsou 

sportoviště, jako fotbalový stadion SK Rapid Muglinov, ale také jediný nešvár dané 

lokality a to průmyslová zóna s podniky jako VOKD a.s. Unibeton a OKD doprava a.s.  Co 

území ubírá průmyslová zóna, to mu vynahrazují překrásné parky v dosahu, především 

rozlehlé plochy Komenského sadů na břehu řeky Ostravice. Pobřeţí řeky Ostravice, které 

je takovým pomyslným dělítkem mezi Slezskou Ostravou a Moravskou Ostravou, je samo 
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o sobě ideálním odpočinkovým místem. Můţete se tudy dostat do krásného historického 

centra Ostravy či podél břehu směrem k Slezskoostravskému hradu z konce 13. století. Na 

něm se v létě konají velmi oblíbené Shakespearovské slavnosti. 

 

 

POČET OBYVATEL PŘIHLÁŠENÝCH K POBYTU NA ÚZEMÍ 

OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA KE DNI 01.01.2011 

Městský 

obvod 

Občané 

mladší 15 

let 

Občané od 

15 let 

Celkem 

občanů 

Cizinci Obyvatel 

celkem 

Slezská 

Ostrava 

3 326 17 283 20 609 859 21 468 

 

Tab. 1 Skladba obyvatelstva obvodu Slezská Ostrava 

 

3.7 Současný stav řešeného území 

 

Území se rozkládá na ploše 4 091 2m . Terén je spíše rovinného rázu, není zde ţádné větší 

převýšení. Hranici území lemují skupiny stromů. Na celém území, především v prostoru 

parku, se nacházejí většinou listnaté stromy prolínající se menším mnoţstvím jehličnanů. 

Severní strana území a okolí památníku je obklopeno niţšími křovinami. Skupiny stromů 

jsou tvořeny jak stromy vyššího vzrůstu, tak především stromy středního vzrůstu, doplněné 

o několik stromů niţšího vzrůstu. Celé území je pokryto udrţovaným travním porostem, 

který však není nikterak kvalitní. Některé stromy jsou jiţ prokazatelně vyschlé a často se 

z nich odlamují větve. Ze severní a severozápadní strany je území obklopeno pěší 

komunikací, která slouţí jako spojovací komunikace nynějšího objektu k zastávkám MHD. 

Severozápadní část nynější pěší komunikace navazuje na menší parkovací plochu, na které 

jsou nyní pro celý objekt pouze tři parkovací stání. Není zde navíc vyřešen bezbariérový 

přístup do objektu ani stání pro osoby ZTP. 
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3.8 Limity území 

 

V řešené lokalitě nejsou ţádné limity většího měřítka, tím pádem nejsou ţádné výrazně 

omezující podmínky svazující návrh stavby. Limity, které nám ovlivňují území jsou však 

specifičtější neţ limity většího měřítka. Ovlivňujícím faktorem při řešení stavby je 

například i výška objektu, která by neměla být v rozporu se stávající výškovou hladinou 

dané lokality. Jelikoţ na daném území se nacházel původní objekt OV (kulturní dům a 

ordinace pediatra), není s limitami technické infrastruktury ţádný výrazný problém. Limity 

nově navrţených přípojek jsou řešeny dle platných zákonů, norem a předpisů. 

 

3.9 Ţivotní prostředí 

 

Moravskoslezský kraj, potaţmo přesněji Ostravsko, patří z hlediska znečištění ţivotního 

prostředí mezi ty nejzatíţenější, jelikoţ jiţ od minulosti zde byly poškozeny všechny 

moţné sloţky ţivotního prostředí. Hlavní důvod je především koncentrace těţkého 

průmyslu a důlní činnosti, z čehoţ vyplývá znečištění ovzduší, kontaminace půdy, 

následky těţby uhlí jako jsou poddolování a následné poklesy půd, výstupy důlních plynů, 

důlní otřesy. Od 90. let došlo k podstatnému zlepšení ţivotního prostředí v důsledku 

poklesu průmyslové výroby a především díky důrazu na zavedení nových technologií a na 

dodrţování imisních limitů. Přesto Ostrava podle měření Českého hydrometeorologického 

ústavu patří ve znečištění rakovinotvorným benzopyrenem k nejzamořenějším oblastem 

nejen České republiky. Likvidace průmyslových a komunálních odpadů je zajištěno 

ukládáním na skládky. V dnešních dnech se jedná o výstavbě spalovny, o jejímţ vlivu na 

ţivotní prostředí se vedou dalekosáhlé diskuze a stojí proti sobě dvě velké skupiny lidi, 

kdy jedna je pro a druhá proti její výstavbě. 

Kvůli znečištění vody ve vodních tocích bylo v Ostravě a okolí vystavěno několik 

nových čistíren odpadních vod a ty stávající byly intenzifikovány. Přes všechna tato 

patření je znečištění vodních toků na Ostravsku nadále kritické. 

 

3.10 Klimatické podmínky 

 

Vysoká koncentrace průmyslu, hustá zástavba a specifické podmínky Ostravské pánve 

mají za následek, ţe přestoţe území Ostravy spadá do mírně teplé klimatické oblasti, liší se 
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určitými zvláštnostmi, jako jsou chladnější jara a teplejší, slunné podzimy. Podmínky jsou 

také ovlivňovány nedalekými rozsáhlými horskými masivy Beskydy a Jeseníky. 

Průměrný úhrn ročních sráţek: 863,3 mm 

Průměrná roční teplota: 8,8 °C 

Průměrná lednová teplota: - 1,1 °C 

Průměrná červencová teplota: + 18,8 °C 
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4. Návrh řešení 

 

 

Navrţený víceúčelový objekt občanské vybavenosti bude slouţit především obyvatelům 

městského obvodu Slezská Ostrava a dalším přilehlým městským obvodům, jako jsou 

Moravská Ostrava a Přívoz, Michálkovice, Petřkovice či Radvanice a Bartovice, a to 

především pro zlepšení kulturních a zkvalitnění sportovních a relaxačních sluţeb. Návrh 

obsahuje jednu variantu řešení územní studie spolu s podrobným řešením dopravní a 

technické infrastruktury a úpravou části prostranství u objektu na parkování pro 

návštěvníky a části na odpočinkové plochy. Základem tohoto návrhu je, aby areál byl 

konkurenceschopně začleněn do okolí a místní obyvatelstvo si našlo cestu k vyuţití 

nabízených sluţeb tohoto objektu a zároveň, aby to bylo místo, kde rádi tráví svůj volný 

čas jak jednotlivci, tak rodiny s dětmi. 

Z tohoto důvodu jsem se snaţila z nynějšího neefektivně vyuţitého zeleného 

prostoru v jiţní části území vytvořit oázu klidu a pohody, kde budou moci rodiče s dětmi 

vyuţívat místní dětské hřiště s prolézacím objektem a několika druhy houpaček, a 

přilehlou kavárničku s menší terasou. V případě volby klidného odpočinku je v zahradě 

umístěno několik laviček. Celá tato část území je přístupna i večer pod umělým 

osvětlením. 

Tento víceúčelový objekt je přístupný ze dvou stran. Ze severní strany pěší 

komunikací ze zámkové dlaţby s obrubníky, či po vyasfaltované (ţivičný povrch) dopravní 

komunikací z ulice Hladnovská, a ze západní a jihozápadní strany opět pěší komunikaci ze 

zámkové dlaţby lemovanou obrubníkem, či po vyasfaltované dopravní komunikaci na ulici 

Na Druhém. 

 

4.1 Urbanistický návrh 

 

Víceúčelový objekt, navazující na stávající zástavbu hromadného a individuálního bydlení, 

které tvoří dominantní podobu dnešního Muglinova, bude stát na místě původního 

kulturního domu a pediatrické ordinace. Tím bude zajištěno suplování stávajících účelů 

objektu a pomůţe snazšímu začlenění do kaţdodenního ţivota místního obyvatelstva. Na 

relativně rovinné ploše se momentálně nachází víceúčelový objekt ve stylu socialistického 

realismu z 2. poloviny 20. století v barvě šedé, na který navazuje relativně neudrţovaná 
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zahrada s převáţně listnatými stromy. V této zahradě se nachází stávající památník pro 

oběti obou světových válek.  

Nově navrţený objekt by měl svým architektonickým vzezřením zapadnout mezi 

stávající zástavbu a doplnit estetický vzhled okolí. Před objektem je umístěno parkoviště 

s 42 kolmými parkovacími místy, z toho 3 místa pro ZTP a jedno místo, především 

slouţící pro ordinaci pediatra, pro rodiny s dětmi. Od místa napojení na stávající místní 

komunikaci budou pojízdné komunikace a parkovací plochy vydláţděny zámkovou 

dlaţbou, která bude zajišťovat odvodnění. Jednotlivá stání budou vyznačena odlišnou 

barvou zámkové dlaţby. Výjezd a vjezd na parkoviště je sveden na ulici Hladnovskou. 

V místě, kde je vyvedena obsluţná komunikace z parkoviště, je zřízen přechod pro chodce, 

který bude opatřen varovným a signálním pásem pro nevidomé občany s návazností na 

vodící linii. Zároveň bude vybudována nová pěší komunikace lemující ulici Hladnovskou a 

přecházející do ulice Na Druhém, na kterou se napojuje i pěší komunikace spojující 

parkoviště s objektem. Vstup do objektu je zajištěn ze dvou světových stran – na severu je 

vstup do společenského sálu a do 2. NP, ze západu je vstup do pediatrické ordinace a 

kavárny. U komunikace Na Druhém, která není tak frekventovaná, je umístěn objekt pro 

svoz komunálního odpadu. Na tomto místě se předpokládá i příjezd pro zásobování  

kavárny. Kavárna s terasou čtvrtkruhového tvaru se dvěma stoly na terase a cca deseti 

místy uvnitř je propojena se zbytkem víceúčelového objektu.  

Dostupnost návštěvníků pomocí MHD nebude třeba upravovat. Zastávka MHD se 

nachází asi 100 metrů od objektu. Stavba nového objektu neohrozí bezpečnost dopravy 

v okolí křiţovatky. 

 

4.2 Stavební objekt - 1.NP 

 

4.2.1 Společenský sál 

 

Vstup do společenského sálu je ze severní strany řešeného území. Přímo u vstupu je 

zřízeno parkoviště. Společenský sál bude slouţit především pro kulturní akce jak 

soukromého, tak firemního charakteru. 

Při vstupu do objektu se nejprve dostaneme do schodišťového prostoru, který 

spojuje 1.NP a 2.NP. V schodišťovém prostoru se také nachází zdviţná rampa pro 

vozíčkáře. Za schodišťovým prostorem se nachází šatna s obsluhou a menší informační 
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pracoviště. Z prostoru šatny se chodbou šířky 1 800 mm dostaneme k toaletám. Toalety 

jsou odděleny zvlášť pro ţeny a zvlášť pro muţe. V rámci jednotlivých hygienických 

prostor se nachází také jedna bezbariérově řešená toaleta zařízená pro osoby se zhoršenou 

schopností pohybu a orientace. V hygienických prostorech pro muţe jsou jak dva 

pisoárová stání, tak kabiny. V předsíni těchto hygienických zařízení jsou umyvadla 

s pákovými uzávěry. Podlaha je z keramické dlaţby a stěny jsou obloţeny do výšky 2100 

mm keramickým obkladem. Ve společenském sále se předpokládá 17 dřevěných 

kruhových stolů se šesti ţidlemi. V severovýchodním rohu sálu je 800 mm vysoké pódium 

čtvrtkruhového půdorysu, na které vedou čtyři schody z jeho jiţní části. Za pódiem je 

zázemí pro účinkující. Podlaha sálu je z dřevěných vlysek. Světlá výška sálu je 4 000 mm. 

 

4.2.2 Ordinace dětského lékaře 

 

Ze západní strany území se dostaneme do ordinace dětského lékaře. Pochůzí plochy uvnitř 

objektu jsou z lehce čistitelného, omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu, jako je 

například povlaková podlaha(PVC). Uvnitř objektu se nachází plocha pro kočárky, kousek 

dál na druhé straně chodby je vchod do čekárny. V čekárně se kromě klasických ţidlí 

nachází také dva přebalovaní pulty výšky 900 mm. Příjemnější prostředí čekárny se snaţí 

navodit menší mnoţství zeleně. Pro zkrácení čekací doby malých dětských pacientů je zde 

připraven dětský koutek s hračkami. Ordinace lékaře je vybavena základním nábytkem, 

který je potřebný pro praxi pediatra, jako je pracovní stůl pro ošetřujícího lékaře a sestru, 

vyšetřovací lehátko, umyvadlo, dřez na sterilizaci pomůcek, nábytek pro práci 

zdravotnických pracovníků, ţidle pro pacienta, kartotéční skříň, skříň na léčivé přípravky. 

Nedílnou součástí ordinace jsou také dvě lednice – chladnička na léčivé přípravky 

vybavená teploměrem a chladnička na biologický materiál vybavena teploměrem. Celý 

prostor ordinace má omyvatelný povrch stěn do výšky 1 800 mm. Za ordinací dětského 

lékaře se nachází zázemí pro lékaře. Tento prostor můţe být vyuţíván i jako návštěvní. Pro 

své potřeby zde má lékař skříň na převlíkání, sociální zařízení se sprchovým koutem a pro 

odpočinkovou funkci rozkládací gauč. Součástí ordinace dětského lékaře je také místnost 

pro pacienty s infekčním onemocněním. Pro ty je připravena samostatná místnost 

s vlastním sociálním zařízením. Tato místnost je oddělaná od klasické ordinace s čekárnou 

aby nedocházelo k přenášení infekčních onemocnění.[8,9] 

Úklidová místnost je řešena odděleně. Je určená pro skladování materiálu, prádla a 

uklízecích a dezinfekčních potřeb. V úklidové místnosti se nachází výlevka. 
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Celý prostor ordinace dětského lékaře má své vlastní sociální zařízení. Sociální 

zařízení je řešeno odděleně a WC pro ţeny je zároveň řešeno bezbariérově. 

Objekt pediatrické ordinace má sníţený sádrokartonový podhled z původních 4000 

mm na 3000 mm. 

 

4.2.3 Kavárna s venkovním posezením 

 

Do kavárny je vstup z jihozápadní strany přes venkovní terasu. Na terase, jejíţ podlaha je 

z mramorových kostek, se nacházejí dva plastové stoly kruhového tvaru se šesti 

plastovými ţidlemi. Terasa je orientována na jihozápad, coţ zaručuje proslunění po většinu 

dne. V kavárně, která slouţí i pro společenský sál, jsou dřevěné stoly s přibliţně deseti 

místy. 

V případě nepříznivého počasí je moţné doplnit místa pro sezení i zařízením ze 

společenského sálu. Za obsluţným pultem výšky 1 000 mm se nachází zabudovaná 

skladovací skříň, přípravné plochy, dvojitý dřez a chladnička. Zásobování kavárny je 

řešeno přes terasu, coţ provoz kavárny zásadně nenarušuje, protoţe se zásobováním se 

počítá mimo otevírací hodiny kavárny. Sociální a hygienické zařízení pro kavárnu je 

společné se společenským sálem. Kavárna bude nekuřáckým prostředím. 

 

4.3 Stavební objekt - 2.NP 

 

4.3.1 Fitness 

 

Do fitness a wellness centra se dostaneme schodišťovým prostorem, kde se nachází také 

zdviţná rampa pro vozíčkáře. Dvouramenné schodiště s mezipodestou je řešeno 

monolitickým systémem s kovovým zábradlím se sloupky výšky 900 mm na obou 

stranách. 

Schodišťové stupně jsou obloţené travertinovým obkladem bílé barvy upraveným 

příčnými protiskluzovými rýhami na stupních.  

Za schodišťovým prostorem se nachází recepce fitness centra s malým barem 

určeným pro odpočinek a doplnění tekutin. Pro přirozené osvětlení jsou ve střeše zasazeny 

dva světlíky o rozměrech 600 x 1 600 mm. Vedle recepce se nachází hlavní kancelář pro 

správce celého objektu. Přirozené osvětlení je zajištěno opět pomocí dvou světlíků o 
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rozměrech 600 x 1 600 mm. Chodbou z recepce se dostaneme k hygienickým zařízením, 

které jsou stejného provedení jako hygienické zařízení v 1.NP. Naproti hygienických 

zařízení se nacházejí oddělené šatny pro muţe a pro ţeny. Součásti šaten je sprchovací 

místnost se dvěmi sprchami, z nichţ jedna je řešena bezbariérově, a také jeden 

bezbariérově řešený záchod. V kaţdé šatně se nachází zásuvky  220 V pro zapojení 

spotřebičů, jako je fén a holicí strojek. Šatna je řešená bezbariérově, prostor v ní je 

dostatečně velký pro pohyb na kolečkovém křesle. Z šatny vstoupíme do velké tělocvičny 

se spoustou posilovacích strojů. Prosvětlení tělocvičny zajišťují velkoplošná okna. 

Posouvacími dveřmi se dostaneme do menší tělocvičny, která je uzpůsobena pro vyuţití při 

sportech, jako jsou aerobic, pilatek, jóga. Tři stěny této menší tělocvičny jsou osazeny 

zrcadly. Povrch podlahy tělocvičen je krytý kobercovou podlahovinou, coţ zaručuje 

absorpci hluku a kročejovou neprůzvučnost. 

 

4.3.2 Wellness 

 

Do wellness centra se vstupuje přes recepci fitness. Zde je pro pohodlí návštěvníků sedací 

souprava. Z centra se dostaneme do jednotlivých místností podle typu procedury, například 

solárium, masáţe, kosmetika či manikúra a pedikúra. Všechny místnosti jsou přirozeně 

prosvětlené a v kaţdé, kromě solária, se nachází umyvadlo. Při příznivém počasí je 

moţnost odpočinku na přilehlé venkovní terase orientované na jihozápad. Jelikoţ 

vyuţitelnost místností wellness centra není pevně dané, v budoucnu je moţné jejich vyuţití 

i jiným druhem sluţeb. 

Podlaha recepce wellness centra je pokryta kobercovou podlahovinou, ostatní 

místnosti mají lehce omyvatelnou a čistitelnou podlahu,například PVC. 

 

4.4 Park 

 

Součástí návrhu je dětské hřiště, které je určeno pro věkovou kategorii od 3 let. Nachází se 

na původní zatravněné ploše v jiţní části pozemku, mezi vzrostlými stromy, které tvoří 

potřebný polostín. 

Park má tvar nepravidelného lichoběţníku a od vedlejšího pozemku je oddělen 

dřevěným plotem výšky 1 800 mm. Od cesty ho odděluje pěší komunikace šířky 2 200 

mm. Hřiště je dostatečně velké s bezpečnými atrakcemi. Ty se nacházejí na trávníku a jsou 
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ve dostatečné vzájemné vzdálenosti. Povrch pěších komunikací v rámci parkového 

prostoru je ze zámkové dlaţby s obrubníky, avšak rozdílného zabarvení. Komunikaci Na 

Druhém lemuje chodník šířky 2 200 mm ze zámkové dlaţby šedé barvy, kdeţto povrch 

chodníků uvnitř parku je opatřen zámkovou dlaţbou cihlově oranţové barvy, aby byl 

zachován přírodní ráz krajiny. Na západní straně parku je stávající památník věnovaný 

obětem obou světových válek, komunikace k němu je rovněţ ze zámkové dlaţby. Okolí 

památníku obklopuje mnoţství jehličnanů, především keřovitého typu, jako jsou túje. 

 

4.5 Dopravní řešení 

 

Pěší komunikace, která vede od zástavek MHD má šířku 2 000 mm, na ní se napojuje nově 

zřízená pěší komunikace před objektem, která je ze zámkové dlaţby kladené do písku a je 

lemovaná betonovými obrubníky. V severní části území je zřízen vjezd na parkoviště. 

Pojízdné komunikace parkovací plochy šířky 6 000 mm jsou také pokryty zámkovou 

dlaţbou kladenou do betonu. Parkoviště obsahuje 42 parkovacích míst, z toho tři místa 

šířky 3 500 mm jsou pro osoby ZTP a jedno místo šířky 3 900 mm je pro rodiny s dětmi. 

Šířka klasických parkovacích míst je 2 400 mm. Délka parkovacích stání, které jsou přímo 

u zatravněné plochy či u pěší komunikace jsou zkráceny o 500 mm na 4 800 mm z důvodu 

moţného přesahu přední či zadní části vozu právě nad zatravněnou plochu či pěší 

komunikací. Parkovací místa nacházející se uprostřed parkovací plochy mají rozměry 

2 400 x 5 300 mm. Parkovací místa jsou vyznačena odlišnou barvou zámkové dlaţby od 

pojízdných komunikací. Odvodnění parkoviště je zajištěno právě pomocí zámkové dlaţby, 

kdy je voda svedena zpátky do pozemku. Povrch parkoviště je vyspádovaný ve sklonu 2 % 

směrem k ulici Hladnovská. 

Obsluţná komunikace šířky 6 000 mm je vedená jako komunikace s obousměrným 

provozem. Při výjezdu z obsluţné komunikace na místní komunikaci (Hladnovská) se 

nachází přechod pro chodce, který je opatřen varovným a signálním pásem pro osoby 

nevidomé a navazuje na vodící linii. Přechod je šířky 2 000 mm a délky 6 000 mm. 

V místě napojení na místní komunikaci bude osazena značka „Stůj,dej přednost v jízdě“.  

Maximální pojízdná rychlost na parkovišti bude sníţena na 20 km/h. 

V místě rozhledového trojúhelníku, jehoţ rameno je 35 m, nebude ve výhledu 

řidiče ţádná přírodní ani uměla překáţka. Stromy, které by mohly překáţet v rozhledu, 

budou přesazeny do jiných míst.[11] 
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4.5.1 Výpočet parkovacích ploch 

 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí podle vzorce: 

N = Oo . ka + Po . ka . kp 

N - celkový počet stání v řešeném území 

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

        obyvatel(1:2,5) (Tab. 6a a Tab. 6b) 

Po - základní počet parkovacích stání při stupni automobilizace 

ka - součinitel vlivu stupně automobilizace. (Tab. 2) 

 

 

Tab.2 Součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp - součinitel redukce počtu stání určený sloupcem charakteru území A, B, C podle 

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

dostupnosti podle tabulky 5. 

 

Tab.3 Součinitel redukce počtu stání 

 

Tab.4 Charakter území 
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Tab.5 Dostupnost území 

 

Tab. 6a Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání 
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Tab. 6b Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání 

 

Z výše uvedených údajů a tabulek získám koeficienty pro výpočet počtu parkovacích stání 

u objektu. 

Základní počet parkovacích stání pro navrhovaný společenský sál: 35 

Základní počet parkovacích stání pro navrhované fitness centrum: 10 

Základní počet parkovacích stání pro navrhované wellness centrum: 3 

Základní počet parkovacích stání pro navrhovanou ordinaci dětského lékaře: 3 

 

Výpočet počtu parkovacích stání pro společenský sál: 

Oo = 0 

Po = 35 

ka = 1 

kp = 0,8 

N = 0 x 1 + 35 x 1 x 0,8 = 28 stání 
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Výpočet počtu parkovacích stání pro fitness centrum: 

Oo = 0 

Po = 10 

ka = 1 

kp = 0,8 

N = 0 x 1 + 10 x 1 x 0,8 = 8 stání 

 

Výpočet počtu parkovacích stání pro wellness centrum: 

Oo = 0 

Po = 3 

ka = 1 

kp = 0,8 

N = 0 x 1 + 3 x 1 x 0,8 = 2,4 =>3 stání 

 

Výpočet počtu parkovacích stání pro ordinaci dětského lékaře: 

Oo = 0 

Po = 3 

ka = 1 

kp = 1 

N = 0 x 1 + 3 x 1 x 1 = 3 stání 

 

N = 28 + 8 + 3 + 3 = 42 stání. 

Celková potřeba parkovacích míst v návrhu je 42 stání. 

Výpočet byl proveden podle čl. 196 ČSN 73 6110 

 

4.6 Mobiliář 

 

Po celé území jsou rozmístěny prvky veřejného prostranství, jako jsou odpadkové koše a 

lavičky. Na prostoru zeleně je navíc zřízeno dětské hřiště. Lavičky i odpadkové koše jsou 

umístěny podél pěších komunikací. Nosná konstrukce lavičky s půdorysným rozměrem je 

1 800 x 600 mm a je udělaná z oceli, sedáky a opěradla jsou dřevěné. Počet laviček je 

v celém areálu 7. Odpadkové koše mají kruhový půdorys o objemu 65 litrů a jsou výšky 
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900 mm. Koš stoji na ocelovém stojanu a má dřevěný povrch. Odpadkové koše budou 

zabudovány do země a přichyceny šrouby.[16] 

 

4.7 Zeleň 

 

Území je z velké části pokryto vzrostlými stromy a náletovými dřevinami s různou výškou 

a sadovnickou hodnotou. Především se zde nachází listnaté stromy,v menším počtu 

jehličnaté stromy a křoviny. Při řešení parku jsem se snaţila zanechat co největší počet 

těchto stromů, který je důleţitý jak pro příjemné klima parku, tak i pro systém ekologické 

stability v okolí. Stromy zadrţují vlhkost a zabraňují případné erozi. 

V areálu se počítá s výsadbou nových stromů tak, aby vhodně doplňovaly okolní 

ráz krajiny. Stromy a keře budou vysázeny s ohledem na estetický ráz a na uţívání území. 

Novostavba si vyţádá odstranění některých stávajících stromů, které braní v její realizaci. 

Odstraněny budou také stromy, které jsou označeny jako alergeny a stromy se špatnou 

fyziologickou vitalitou. 

 

4.8 Nakládání s odpady 

 

Svoz tuhého komunálního odpadu bude zajišťovat město Ostrava. Přibliţně 30 m od 

víceúčelového objektu se nachází místo určené pro tuhý komunální odpad. Budou zde 

umístěny dva plastové kontejnery, kam se bude vynášet odpad z celého víceúčelového 

objektu.  

Odpadkové koše, které budou naplněny igelitovými pytli, se v celém areálu budou 

vybírat ručně a budou vynášeny do plastových kontejnerů. 

 

4.9 Osvětlení řešeného území 

 

Osvětlení řešeného území bude napojeno na přilehlé stávající nadzemní vedení NN, bude 

však svedeno do země. Výška veřejného osvětlení kolem parkoviště, objektu a v parku 

bude vysoké 2,3 m. Trasa kabelů bude vedena buďto v přidruţeném pásu zeleně či pod 

pěší komunikací. Veřejné osvětlení je navrţeno pouze na jedné straně pěší komunikace. 

Kaţdé třetí osvětlení bude uzemněno. 
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4.10 Inţenýrské sítě 

 

Výpočet dimenzování přípojek inţenýrských sítí není součásti zadání. 

 

4.10.1 Kanalizace 

 

Řešeným územím, přesněji v ulici Hladnovská, je vedena jednotná kanalizační síť DN 800 

BETON, do které se napojuje jednotná kanalizační síť DN 400 BETON vedená v ulici 

Komerční. Jelikoţ u původního objektu nebyla zřízena kanalizační přípojka, bylo nutné 

pro víceúčelový objekt tuto samostatnou přípojku zřídit. Kanalizační přípojka, která musí 

být ze stejného materiálu jako kanalizační stoka, tedy betonu, o minimálním DN 150 bude 

proto vedena ze severní části objektu a bude kolmo napojena na jednotnou kanalizační síť 

na ulici Hladnovské. Přípojka bude vedena ve sklonu 2 % směrem k ulici Hladnovská a 

bude napojena na stokovou síť ve vstupní spojné šachtě. Kanalizační přípojka bude 

uloţena na pískové loţe v nezámrzné hloubce cca 1,0 m. V šířce 0,75 m od osy potrubí na 

obě strany nesmí být území nad kanalizační přípojkou zastavěné ani osázené stromy, aby 

bylo moţno přípojku případně opravit. Ochranné pásmo přípojky je vymezeno vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na kaţdou stranu 1,5 m. 

Odvod dešťové vody z ploché střechy je řešen pomocí střešních vpustí. Spád 

střechy bude upraven právě směrem k této vpusti, odkud bude veden samostatnou vnitřní 

kanalizací směrem do dešťové kanalizace, která je napojena na vsakovací objekt umístěný 

v parkové části území, čímţ se odlehčuje kanalizační stoce a sniţují se poplatky za odvod 

vody z pozemku. Vsakovací objekt bude řešen jako plastová nádrţ monolitické konstrukce. 

Vodu z nádrţe lze vyuţít také jako uţitkovou vodu pro zavlaţování.[10,17,23] 

 

4.10.2 Vodovod 

 

Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad vedený ulicí Na Druhém DN 500 OCEL, 

který se následně napojuje na hlavní vodovodní řad vedený ulicí Hladnovská. Vodovodní 

přípojka délky 6,5 m bude osazena v ocelové chráničce pod pěší komunikací v západní 

části území a bude mít sklon min 3‰ směrem k napojenému objektu. Přípojka bude 

vedena v nezámrzné hloubce. Na přípojce se nachází vodoměrné šachtice v níţ bude 

osazena vodoměrná soustava, jako je například uzavírací ventil, vodoměr, uzavírací 
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armatura, vypouštěcí armatura, ochranná jednotka. Vodoměrná šachtice bude umístěna 

v blízkosti objektu pod travným povrchem. Doporučené ochranné pásmo vodovodní 

přípojky je od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany 1,5 m. Napojení na vodovodní řád 

bude určeno vlastníkem sítě, kterým jsou Ostravské vodárny a kanalizace a.s..[10,23] 

 

4.10.3 Plynovod 

 

Objekt bude napojen na stávající plynovodní řad DN 110 PLAST procházejícím pod ulicí 

Na Druhém a ústící do ulice Hladnovská. Plynovodní přípojka se sklonem 0,4% se směrem 

k napojenému objektu bude ocelová a bude vedená pod pěší komunikací v chráničce 

v hloubce 0,8 m  kolmo k stávající plynovodnímu řadu. Ochranné pásmo plynovodní 

přípojky je 1 m na obě strany. 

Místo napojení plynovodní přípojky určí správce sítě, a to RWE Distribuce s.r.o.. 

Hlavní uzávěr plynu bude umístěn u víceúčelového objektu vedle vchodu do ordinace 

dětského lékaře, bude přidruţen k technické místnosti. Součástí hlavního uzávěru 

plynu(tzv. HUP) je uzávěr před plynoměrem, plynoměr, regulátor tlaku a uzávěr za 

plynoměrem.[23] 

 

4.10.4 Elektřina 

 

Napojení na distribuční síť bude provedeno pomocí podzemní přípojky NN o délce 3 m 

z ulice Na Druhém. Pro napojení potřebuje vlastník sítě, ČEZ Distribuce a.s. přesný 

výpočet potřeby mnoţství elektrické energie, který není součástí zadání bakalářské práce. 

Nejbliţší trafostanice je umístěna přibliţně 350 m od objektu. 

 

4.10.5 Sdělovací prostředky 

 

Objekt bude napojen na stávající kabely sdělovacích prostředků vedených v ulici Na 

Druhém. 
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5. Ekonomické zhodnocení návrhu řešení víceúčelového objektu 

 

 

5.1 Odhad finančních nákladů stavební části 

 

Vytvoření ekonomického zhodnocení návrhu řešení víceúčelového objektu je moţno 

stanovit dvěma způsoby. Jednou z moţností jak stanovit náklady stavebního objektu je dle 

jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO). Propočet je zaloţen na objemových 

ukazatelích stavby. Další moţností jak stanovit orientační propočet stavby je určit ho z jiţ 

zrealizovaných staveb podobného charakteru a funkce. Její cenu pak lze aplikovat na 

navrhovanou stavbu. 

Ekonomické zhodnocení víceúčelového objektu je však velmi sloţité a specifické, 

jelikoţ se stavba skládá z více stavebních objektů, a ty jsou určeny pro odlišný způsob 

uţívání. 

Po zváţení všech okolností návrhu jsou stanoveny finanční náklady na základě 

objemových ukazatelů stavby.[16,21] 

 

Objekt je proto rozdělen na několik stavebních objektů: 

SO 01 Víceúčelový objekt 

SO 02 Parkoviště 

SO 03 Pěší komunikace 

SO 04 IS – kanalizace 

SO 05 IS – vodovod 

SO 06 IS – plynovod 

SO 07 IS – elektrické vedení NN 

SO 08 IS – sdělovací vedení 

SO 09 terénní úpravy 

SO 10 IS - dešťová kanalizace 

SO 11 Vsakovací objekt 

Mobiliář 
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STAVEBNÍ 

ČÁST 

 

NÁZEV VÝMĚRA CENA ZA 

JEDNOTKU 

CENA 

CELKEM 

SO 01 Víceúčelový 

objekt 

6 511 3m  5 191 Kč 33 380 000 Kč 

SO 02 Parkoviště 1 044 2m  793 Kč 828 000 Kč 

SO 03 Pěší 

komunikace 

515 2m  782 Kč 403 000 Kč 

SO 04 IS – kanalizace 36,4 mb 3 650 Kč 133 000 Kč 

SO 05 IS – vodovod 8,5 mb 4 450 Kč 38 000 Kč 

SO 06 IS – plynovod 8,2 mb 17 960 

Kč/10bm 

18 000 Kč 

SO 07 IS – elektrické 

vedení NN 

4,9 mb 607 Kč 3 000 Kč 

SO 08 IS – sdělovací 

vedení 

7,8 mb 208 Kč 1 600 Kč 

SO 09 terénní 

úpravy(výsadba 

stromů, keřů, 

zatravnění) 

komplet 30 000 Kč 30 000 Kč 

SO 10 IS – dešťová 

kanalizace 

4,5 mb 3 650 Kč 16 400 Kč 

SO 11 Vsakovací 

objekt 

10 3m  20 000 Kč 200 00 Kč 

mobiliář Lavičky 7 ks 5 355 Kč 37 500 Kč 

Odpadkové koše 4 ks 1 878 Kč 7 500 Kč 

 Dětské průlezky komplet 56 800 Kč 56 800 Kč 

CELKOVÁ CENA OBJEKTU BEZ DPH 35 152 800 Kč 

 

Tab. 7 Odhad finančních nákladů stavební části 

 

 



38 

 

5.2 Vyvolané investice 

 

V důsledku navrţeného parkovacího stání na sever od víceúčelového objektu je nutností 

zhotovit příjezdovou komunikaci z ulice Hladnovská. Jedná se o investice vyvolané 

návrhem stavebního objektu.[21] 

Jedná se především o realizaci: 

 Příjezdové komunikace 

 Komunikace pro pěší v parku 

 Veřejné osvětlení 

 

NÁZEV VÝMĚRY CENA ZA 

JEDNOTKU 

CENA CELKEM 

Příjezdové 

komunikace 

143 2m  1 098 Kč 157 000 Kč 

Komunikace pro 

pěší v parku 

258 2m  946 Kč 244 000 Kč 

Veřejné osvětlení uliční 8ks 36 000 Kč 288 000 Kč 

parkové 2ks 30 000 Kč 60 000 Kč 

CELKOVÁ CENA INVESTICÍ BEZ DPH 749 000 Kč 

 

Tab. 8 Odhad vyvolaných investic 
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6. Závěr 

 

 

Cílem bakalářské práce bylo především navrhnout víceúčelový objekt občanské 

vybavenosti na ulici Hladnovská, nacházející se v městském obvodě Slezská Ostrava, a 

upravit jeho okolí, především navrhnout parkovací plochy, pěší komunikace, upravit 

stávající zeleň, doplnit novou zeleň a vytvořit odpočinková místa v zelené ploše, včetně 

dětských atrakcí. Vstupními podklady byly snímek katastrální mapy řešeného území 

v měřítku 1:1000 a vyjádření správců stávajících inţenýrských sítí, bez nichţ by nebylo 

moţné určit velikost parcely, její orientaci a dopravní a technickou infrastrukturu. 

Záměrem mé bakalářské práce bylo navrţení atraktivního a reprezentativního 

objektu, který by splňoval funkční,dispoziční i ekonomickou efektivnost. 

Návrh je v souladu s podmínkami územního plánu a zároveň jsem při práci 

postupovala v souladu s platnou legislativou i normativními předpisy. Ve své práci jsem 

vyuţila veškeré poznatky, které jsem nabyla v průběhu studia, konzultací s odborníky 

zabývající se danou problematikou a především vedoucím mé bakalářské práce panem 

Ing. Davidem Kubáněm. 

Občanská vybavenost je nezbytnou součástí a doplňkem obytné zástavby. Celé 

řešení jsem podmínila hlavní limitě, a tou je výška zástavby v okolí, aby byl mnou 

navrţený objekt s ní v souladu. 

Víceúčelové objekty v dnešní době patří mezi moderní trendy stavitelství, jelikoţ 

snoubí velké mnoţství vyuţití a variability. V budoucnu je tedy velmi pravděpodobné, ţe 

se budeme setkávat stále více s objekty podobného typu. 
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