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Anotace bakalářské práce 

Nehudek T., Návrh polyfunkčního domu na nároží ulic Pobialova X Stodolní v Moravské 

Ostravě, katedra městského inženýrství, Fakulta stavební, Vysoká škola Báňská – 

Technická univerzita Ostrava, 2011, 42 stránek, Bakalářská práce, vedoucí 

Ing.Mikulinec,F. 

 

Předmětem Bakalářské práce je vypracovat návrh polyfunkčního domu na nároží ulic 

Stodolní a Pobialova v Moravské Ostravě. Bakalářská práce je vypracována v rozsahu 

dokumentace pro územní rozhodnutí. Tato dokumentace obsahuje řešení samotného 

objektu polyfunkčního domu, inženýrských sítí, parkovacích ploch, mobiliáře a dalších 

funkcionalit, ve dvou variantách. Dokumentace je rozdělena do textové a výkresové části.  

 

Při řešení práce byl kladen důraz na přirozené začlenění objektu do městské památkové 

zóny, také na řešení architektonického výrazu nezastavěného nároží ulic a řešen tak, jenž 

by spojil prostory bydlení a prostory komerčního využití s důrazem na funkční dispozici 

objektu. V obou případech bylo řešením docílit zpřístupnění celého objektu pro osoby 

s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. 

 

Annotation of the Bachelor Thesis 

Nehudek T., Design of multifunctional building at the corner of Pobialova X Stodolni in 

Moravian Ostrava, Department of Urban Engineering, Faculty of Civil Engineering, VŠB - 

Technical University of Ostrava, 2011, 42 pages, Thesis, leading Ing.Mikulinec, F.  

 

Subject of this thesis is to develop a proposal for a multifunctional building on the corner 

and Stodolni Pobialova in Moravian Ostrava. The thesis is developed in a range of 

documentation for planning. This documentation contains solutions to the object itself is a 

multifunctional building, utilities, parking areas, furniture and other functions, in two 

variants. The documentation is divided into text and the drawing part.  

 

Emphasis was placed on the natural incorporation of the building into the city's historical 

zone, also address architectural expression undeveloped corner of the streets and solutions 

that would bring together areas of housing and commercial space applications with an 

emphasis on the functional layout of the building. In both cases, the solution to achieve 

access to the facility for people with limited mobility. 
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1.  Úvod 

 

1.1 Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem je návrh polyfunkčního domu ve dvou variantách včetně finančního 

zhodnocení jedné vybrané varianty. V rámci návrhu bude proveden rozbor současného 

stavu lokality, který bude jedním z výchozích podkladů pro samotný návrh. Práce bude 

respektovat požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

zejména pak vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.   

  

Práce se bude skládat z textové a grafické části, přičemž obě tyto části budou řízeny dle 

přílohy č.4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o 

změně vlivu stavby na využití území. 

 

Součástí práce bude také řešení statické dopravy, technické infrastruktury a využití 

okolních ploch budovy umístěním vhodného mobiliáře. 

 

1.2 Cíl bakalářské práce 

 

Samotným cílem práce je vypracování dokumentace k územnímu řízení novostavby 

objektu polyfunkčního domu, mobiliáře a dalších funkcionalit ve dvou variantách, které 

bude v souladu s územním plánem města Ostravy a požadavků zákona č.183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu,  a vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.   

 

Podstatou mého návrhu bude docílit zkvalitnění architektonického rázu ulice a napojení na 

stávající zástavbu, aby byla zcela dotvořena pravidelná síť ulic a byl vyplněn volný prostor 

nároží. V obou případech bude snahou také docílit zpřístupnění celého objektu pro osoby 

s omezenými schopnostmi pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívaní staveb. 
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1.3 Podklady pro zpracování bakalářské práce 

 

Výchozími podklady,  které mne vedly k vypracování bakalářské práce, jsou:  

 

- Prohlídka staveniště spolu s pořízením fotodokumentace 

- Územní plán města Ostravy 

- Výpis z katastru nemovitostí dotčených parcel 

- Mapové podklady z ČÚZK (zabaged, ortofoto) 

- Mapové podklady z www.mapy.cz 

- Vyjádření správců dotčených sítí : 

· OVaK Ostrava a.s. 

· Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

· Dalkia Česká republika, a.s. 

· ČEZ Distibuce, a.s. 

· RWE  Distibuční služby, s.r.o. 
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2.  Rekapitulace teoretických východisek  

 

2.1 Názvosloví 

 

Polyfunkční - Vícefunkční.  

 

Budova - Nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená 

obvodovými stěnami  a střešní konstrukcí. [9] 

 

Obytná budova - Stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň dvě třetiny 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. [9] 

 

Bytový dům - Stavba pro bydlení, ve kterém převažuje funkce bydlení. [9] 

 

Polyfunkční dům - Stavba, která sdružuje více funkcí svým provozem vzájemně 

slučitelných, může zahrnovat byty včetně domovního vybavení k jednotlivým bytům, 

jejichž souhrnná plocha  je menší než dvě třetiny podlahové plochy domu. [15] 

  

Byt - Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně 

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

účelu užívání určen. [9] 

 

Obytná místnost - Část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která je určena k 

trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8m2
. Pokud tvoří jedinou místnost, 

musí mít podlahovou plochu nejméně 16m2
. [9] 

 

Podlaží - Část budovy vymezená dvěma po sobě následujícími vrchními líci nosné 

konstrukce stropu; rozlišuje se podlaží nadzemní a podzemní. [9] 

 

Prodejna - Obchodní zařízení, maloobchodní prodejní jednotka, která bývá zřízena za 

účelem uspokojování potřeb jednotlivých občanů a jejich domácností. [12] 
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Kancelář - Místnost, kde se úřaduje respektive, kde se provádí nějaká administrativní 

činnost. Taková místnost se česky nazývá úřadovna - čili administrativní pracoviště neboli 

pracoviště úřadu. [12] 

 

Kavárna - Kavárna je společenské místo podobné restauraci, kde se podávají teplé i 

studené nápoje, ale především káva a jiný doplňující sortiment zboží jak například sladké 

zákusky (dorty) ke kávě, slané sendviče, či plnohodnotná jídla. [12] 

 

Sklad - Sklad nebo skladiště jsou prostory určené pro skladování nějakého materiálu 

(surovin, výrobků, zboží, domácích či kancelářských potřeb, jednotlivých technických 

součástí apod.), ve smyslu jejich trvalého uchovávání v nezměněném stavu. [12] 

 

Mobiliář - Nábytek (u větších prostor označován jako mobiliář). Je funkční vybavení 

obytných i neobytných prostor sloužící k různorodým činnostem od relaxace, užitkovou, či 

jako prostředek práce. Je nedílnou součástí funkčního vybavení obytných a jiných 

technických a hospodářských prostor. [12] 

 

Parkování - Umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu 

nákup, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. [8] 

 

Odstavování, dlouhodobé stání – umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní 

komunikace zpravidla v místě bydliště, případně v sídle provozovatele vozidla po dobu, 

kdy se vozidlo nepoužívá. [8] 

 

Parkovací stání – plocha určená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla. [8] 

 

Chodník – část přidruženého dopravního prostoru určená zejména pro chodce. Chodník 

bývá oddělen od hlavního dopravního prostoru vertikálně a/nebo horizontálně. [8] 

 

Rezident – osoba bydlící nebo sídlící v dané lokalitě. [8] 
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2.2 Územní plán města Ostrava  

2.2.6 Základní informace 

Pořizovatel ÚPlMO*1994: 

Magistrát města Ostravy 

zastoupený primátorem 

Ing. Evženem Tošenovským 

 

Zpracovatel ÚPlMO*1994: 

Útvar hlavního architekta 

Magistrátu města Ostravy 

zastoupený hlavním architektem 

Ing.arch.Vlastimilem Bichlerem 

 

Úplný text schválený ZMO v roce 1994 doplněný o schválené změny a provedené úpravy s 

platností ke dni 08.12.2010.[11] 

 

2.2.7 Funkční využití ploch 

Rozpis vhodnosti a přípustnosti jednotlivých zařízení a činností v plochách "Komplexního 

urbanistického návrhu", který je součástí územního plánu města Ostravy, a ve kterém je 

území města rozčleněno do jednotlivých ploch podle navrhovaného funkčního využití. Pro 

každou  plochu je zpracováno funkční využití formou rozdělení možných funkcí a zařízení 

do tří kategorií podle vhodnosti a míry zastoupení. Nově stavěné modernizované nebo 

rekonstruované stavby a zařízení musí odpovídat charakteristice dané funkční plochy. [11]  

 

Rozdělení do kategorií: 

1) Vhodné 

Definovány funkce a zařízení, které jsou hlavní, dominantní, charakteristické. 

2) Přípustné 

Začleněny funkce a zařízení, které mají k hlavní funkci doplňkový charakter. V území 

plošně a významově nepřevládají. 

3) Výjimečně přípustné 

Jedná se o funkce a činnosti, které nejsou v zásadním rozporu s dominantním funkčním 

využitím. Jejich umisťování musí být posuzováno v jednotlivých případech z hlediska 

jejich potřeby v území vzhledem k jejich počtu, poloze, rozsahu a vlivu na životní 

prostředí. Posouzení přípustnosti staveb a opatření v kategoriích "přípustné" a "výjimečně 

přípustné" náleží do pravomoci útvaru hlavního architekta. Rozhodující pro posouzení jsou 

výlučně hlediska urbanistická a ochrana životního prostředí. K posuzování konkrétních 

staveb bude přizván příslušný městský obvod. V případě sporu rozhodne Zastupitelstvo 

města Ostravy. [11,16] 
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2.2.8 Jádrové území 

Řešené území se nachází z hlediska ÚP v jádrovém území, které slouží k soustředění 

občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrálních částí obytných zón. 

 

Funkční využití : 

1) Vhodné 

- Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území: administrativa, 

peněžnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, hotely, zařízení kulturní, 

církevní, společenská, muzejní, zábavní a zařízení pro volný čas. 

-  Nájemné bytové domy (nad 3.N.P.) s vestavěnou občanskou vybaveností. 

- Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové, parkoviště, hromadné podzemní i 

nadzemní a vestavěné parkovací garáže. 

-  Zeleň veřejná a obytná. 

 

2) Přípustné 

-  Nájemné domy bez občanské vybavenosti, konzuláty, rezidence. 

-  Nerušící drobná výroba a služby. 

-  Benzinová čerpadla a servisní služby jako součást garáží a parkingů. 

-  Nezbytná technická vybavenost. 

 

3) Výjimečně přípustné 

-  Občanská vybavenost necentrálního charakteru. [11,16] 
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3.  Poznatky o řešeném území 

 

3.1 Statutární město Ostrava 

 

Nachází se na severovýchodě ČR při hranici s Polskem a zhruba 50 km od hranice se 

Slovenskem. Je centrem Moravskoslezského kraje i okresu Ostrava – Město. Nachází se 

zde sídlo krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Město je rozděleno celkem do 23 

městských obvodů ve kterých žije k 14.1.201 311 268 obyvatel. Na území Ostravy se 

nacházejí čtyři městské památkové zóny. 

 

Obrázek č.1 – Rozdělení městských částí  města Ostravy 

 

V září roku 2008 bylo poprvé veřejnosti představeno nové logo města Ostravy, jehož 

autorem je Studio Najbrt – světlomodré písmena OSTRAVA doplňující tři vykřičníky 

v tmavěmodré barvě. [12] 

 

 

Obrázek č.2 – Logo města Ostravy 
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3.2 Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Moravská Ostrava a Přívoz je od 24. listopadu 1990 samostatným městským obvodem 

statutárního města Ostravy a zároveň nejsevernější částí moravské části města. Rozkládá se 

mezi řekami Odrou a Ostravicí jižně od jejich soutoku, na území 1353 ha a žije zde 41 956 

obyvatel. Území obvodu se skládá z celých katastrálních území Moravské Ostravy a 

Přívozu. [11,12] 

 

Obrázek č.3 –Znak Moravské Ostravy a Přívozu   

 

    Obrázek č.4 –Vlajka Moravské Ostravy a Přívozu 

 

3.2.6 Poloha a základní informace [11,12] 

 

· katastrální výměra: 13,53 km² 

· zeměpisná šířka: 49°50'04.73" s. š. 

· zeměpisná délka: 18°16'55.36" v. d. 

· rozloha obvodu: 1353 ha 

· rozloha udržované zeleně:  

cca 190 ha (z toho sady a parky 70 ha) 

· délka místních komunikací:  61,9 km 

· délka chodníků:   121,5 km 

 

 

 

Obrázek č.5 – Umístění části v Ostravě 

3.2.7 Statistické údaje – počet obyvatel[11,12] 

 

k 31. 12. 2008:  40 649 ob. 

k 31. 12. 2009:  40 113 ob. 

k 31.   3. 2010:  39 882 ob. 

 

 

 

 

    Obrázek č.6 – Statistické údaje Moravské Ostravy a Přívozu 
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3.3 Širší vztahy  

 

Statutární město Ostrava ležící na soutoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. Zároveň je 

také třetím největším městem ČR svou rozlohou 214.23 km
2, ale taktéž co do počtu 

obyvatel. Metropole má průměrnou nadmořskou výškou 210 m.n.m a spadá do mírně teplé 

klimatické oblasti. Zeměpisné souřadnice středu města jsou 49°50´30.31´´ s.š. a 

18°17´29.56´´ v.z.d.. Nadmořská výška města se pohybuje v rozmezí 208 – 334 m.n.m..   

 

Obrázek č.7 – Umístění města Ostravy v ČR 

 

Ostrava je jedním z měst v republice, které v rámci svého území zaštituje městskou 

hromadnou dopravu, která je součástí Integrovaného dopravního systému ODIS, zahrnující 

koordinovanou přepravu více dopravců. Nejvýznamnějším přepravcem je Dopravní podnik 

Ostrava, který provozuje na sedm set vozidel tramvajových, autobusových a 

trolejbusových linek. Ústřední autobusové nádraží se nachází nedaleko centra města a 

železničního nádraží Ostrava – Střed, vzdálené od řešeného místa zhruba 500m.   

 

Město Ostrava přestavuje významný dopravní uzel a křižovatku Moravskoslezského kraje. 

Městská silniční síť přesahuje délku tisíc kilometrů. Tuto silniční síť doplňuje dálnice D1, 

procházejí zhruba přes celou ČR, navazující jak na polskou dálnici A1, tak u Brna na 

evropskou dálniční síť. 

 

Snadná dostupnost Ostravy je také pomocí mezinárodního Letiště Leoše Janáčka Ostrava, 

leteckou bránou kraje, které je vzdálena zhruba 25 km z centra města.  

 

Mezi významná dopravní spojení zpřístupňující Ostravu je také železnice. Součástí města 

je pět železničních nádraží, nejvýznamnějším Ostrava – Svinov, ze kterého je denně 

vypravováno šest až sedm spojů vlaků Pendolino. Tyto spoje se vyznačují vysokým 

komfortem a pohledností. Prostřednictvím těchto vlaků můžete být v hlavním městem ČR 

do 3 hodin, kde je následná návaznost také na služby aerolinií z letiště Praha-Ruzyně do 

celého světa. [11,12] 
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3.4 Vymezení řešeného území 

 

Předmětné místo stavby, jak již bylo uvedeno výše, se nachází v samotném centru Ostravy 

v městské části Moravská Ostrava a Přívoz, na nároží ulic Stodolní a Pobialova. Lokalita 

má kvalitní obslužnost, ať už z pohledu docházkové vzdálenosti na MHD, železniční 

zastávky Stodolní umístěné zhruba 150 m od místa stavby nebo tramvajové zastávky MHD 

Stodolní a Elektra situovány do 400 m, které se nacházejí na ulici Nádražní. Ulice 

Nádražní nebo Poděbradova, které jsou napojeny na ulici Stodolní vedoucí k místu stavby 

jsou jedny ze zásadních, páteřních cest procházející samotným centrem. 

 

3.5 Klimatické podmínky 

 

Oblast města Ostravy se řadí do klimatické oblasti mírně teplé, avšak díky vysoké 

koncentraci průmyslu a zástavby má své specifické podmínky, kterými se odlišuje od 

jiných regionů spadajících do této oblasti. Typickým znakem je velká proměnlivost počasí 

a pravidelné střídání ročních období. Průměrná výška Ostravy je 210 m.n.m.. Klimatické 

podmínky území můžeme dle klasifikace klimatu podle Köppena charakterizovat jako Cfb 

- mírně teplé klima s rovnoměrným rozložením srážek během roku s teplým létem. 

Hodnoty charakterizující řešenou oblast: průměrný úhrn ročních srážek je 863,3 mm, 

průměrná roční teplota činí 8,8 °C. [11,12] 

 

3.6 Stav životního prostředí 

 

Z hlediska kvality životního prostředí patřil Moravskoslezský kraj s jeho centrem městem 

Ostrava k nejhůře postiženým oblastem České republiky, kdy byly překročeny všechny 

složky životního prostředí. Vlivem ukončení těžby uhlí, restrukturalizace průmyslu a 

investicím směřujícím do oblasti Ostravy, docházelo k zlepšování životního prostředí a 

ovzduší.  

 

V posledních letech podle měření Českého hydrometeorologického ústavu patří ve 

znečištění rakovinotvorným benzopyrenem k nejzamořenějším oblastem České republiky. 

Také koncentrace prachových částic jsou v ostravském ovzduší nejvyšší v zemi. [11,16] 
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4.  Současný stav a zněj vyplívající problematika 

 

4.1 Současný stav lokality 

 

Objekt je navržen na nezastavěných parcelách č. 321/1 o celkové výměře 562m2  
a parcele 

č. 320 o celkové výměře 548m2, které jsou využívány jako soukromé parkoviště a jsou ve 

vlastnictví soukromých osob. Malou část nároží také zaujímají 2 zastavěné parcely 

s číslem 321/2 o celkové výměře 16m2
 a č.321/3 o výměře 16m

2
. Typem zástavby se jedná 

o jednopatrové garáže, které jsou využívány soukromou osobou. Řešené parcely jsou 

sevřeny mezi ulice Stodolní od severozápadu a Pobialova od severovýchodu. Parcely jsou 

na převážně rovinatém terénu s průměrnou nadmořskou výškou 211,000 m.n.m.. Současný 

povrch pozemku je převážně zhutněný hlinito-štěrkový násyp. Pozemek je zatravněn jen 

v okrajových částech, kde se nachází drobné porosty a tři stromy výšky 8 m. Vjezd na 

pozemek je ze severovýchodní části z ulice Pobialova. Asfaltová komunikace šíře 9,5m. 

Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu, vodovodu a sdělovacích kabelů jsou vedeny na 

ulici Pobialova i Stodolní.  

 

Zcela zásadním problém je, že předmětné parcely nejsou majetkem investora stavby. Tedy 

před samotným zahájením zpracování dalšího stupně dokumentace musí dojít k jednání o 

odkoupení od stávajících majitelů. Tento fakt může celý projekt z hlediska financí dosti  

zatížit a časově velmi protáhnout.  

 

Dle zjištěných skutečností o existenci inženýrských sítí, prochází podél stávající zástavby 

na parcele č. 320 metalické vedení kabelu společnosti Telefonica O2. Z výše uvedeného 

vyplývá, že před samotnou výstavbou bude muset být projednáno s vlastníkem a 

provozovatelem tohoto zařízení přeložení do chodníku na ulici Stodolní. 

 

Jedním z limitujících a zásadních faktorů je ten, že řešená oblast spadá do památkové zóny 

Moravská Ostrava. Je největší památkovou zónou v Moravskoslezském kraji a tvoří 

centrum města Ostravy. Tomuto faktoru byl uzpůsoben i samotný návrh, aby bylo docíleno 

přirozeného začlenění objektu do památkové zóny a vhodně řešen architektonický výraz 

nezastavěného nároží ulic.   
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4.2 Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

Obrázek č.8 – Pohled z nároží ulic Stodolní pobialova 

 

 

Obrázek č.9 – Pohled z ulice Pobialova  



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE   NEHUDEK TOMÁŠ 

- 13 - 

5.  Definice řešených variant 

 

V obou případech je stavba navržena jako sloupový obousměrný monolitický 

železobetonový skelet. Obálku budovy tvoří výplňové keramické zdivo Porothem. Vnitřní 

rozdělení je pomocí keramických příčkovek Porotherm. Schodišťová deska řešena jako 

železobetonová monolitická. Obě varianty umožňují a jsou řešeny komplexně pro přístup 

osob s omezenou schopností pohybu. Návrhy také zahrnují řešení okolního prostoru 

staveb. Venkovní část domu je doplněná o mobiliář k plnohodnotnému bydlení. Návrh 

parkoviště, ať už pro samotné rezidenty, tak pro návštěvníky komerční části, kde 

samozřejmostí jsou vyhrazené parkovací (odstavná) stání pro zdravotně tělesně postižené.  

 

5.1 Varianta 1 

 

· Sestává se z jednoho podzemního a pěti nadzemních podlaží 

· 1.PP   = technické podlaží 

· 1.NP   =  dvě prodejní plochy a plocha kavárny 

= úklidová místnost pro bytovou část 

· 2.NP – 5.NP  = čtyři bytové jednotky na každém patře  

= úložný box pro každý byt 

· Sedlová (resp. valbová) střecha shodná s okolní zástavbou 

1.PP  

- Místnost pro umístění veškerého technického vybavení domu 

1.NP  

 - Caffé bar - celková plocha 193,87 m
2
  

 -  kancelář 15,07m
2
; předsíň 2,03m

2
; WC 2,10m

2
; šatna zaměstnanci 

7,04m
2
; sklad 12,95m

2
; chodba 12,95m

2
; bar 97,51m

2
; chodba 10,92m

2
; 

předsíň muži 4,41m
2
; WC muži 8,93m2

; uklízecí místnost 2,00m2
; WC 

ZTP 4,41m
2
; předsíň ženy 3,83m2

; WC ženy 7,83m2
 

 - Prodejna 1. - celková plocha 64,68 m2
 

 - prodejní plocha 36,29m
2
; hala 5,85m

2
; šatna zaměstnanců 4,42m2

; 

kancelář 7,10m2
; sklad 6,98m

2
; předsíň 1,98m2

; WC 2,06m
2
 

 - Prodejna 2. - celková plocha 101,99 m2
 

 - prodejní plocha 56,65m2
; hala 8,23m

2
; WC 1,88m

2
; předsíň 1,81m2

; 

sklad 4,29m
2
; šatna zaměstnanců 4,81m2

; kancelář 21,32m2
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2.NP – 5.NP  

 - Byt  3+kk - celková plocha 98,71 m
2
 

  - denní zóna bytu (obývací pokoj s kuchyní) situována na jih, naopak 

noční zóna (ložnice a dětský pokoj) situovány na západ 

  - vstupní hala 16,64m2; obývací pokoj s kuchyní 32,51m2; ložnice 

15,30m
2; lodžie 2,36m2; dětský pokoj 14,55m2; šatna 6,56m2

; WC 

2,20m
2
; koupelna 7,59m

2
 

 - Byt  4+kk - celková plocha 118,86 m2
 

  - z důvodu místních podmínek pro umístění stavby denní zóna bytu 

(obývací pokoj s kuchyní) situována na západ, a noční zóna (ložnice a 

dětské pokoje) situovány na severo-východ 

  - vstupní hala 17,41m2; obývací pokoj s kuchyní 35,39m
2; ložnice 

13,91m
2; lodžie 1,59m

2
; lodžie 3,19m2

; dětský pokoj 11,88m
2
; dětský 

pokoj II. 17,03m
2
; šatna 6,56m

2
; WC 2,25m

2
; koupelna 10,65m

2
 

 - Byt  3+kk - celková plocha 88,35 m2
 

  - denní zóna bytu (obývací pokoj s kuchyní + lodžie) situována na jiho-

východ a noční zóna (ložnice a dětské pokoje) situovány na severo-

východ 

  - vstupní hala 12,20m2; obývací pokoj s kuchyní 31,36m2; ložnice 

13,30m
2; lodžie 11,97m2; lodžie 0,91m2; dětský pokoj 9,37m

2; šatna 

3,85m
2
; WC 1,65m

2
; koupelna 6,16m

2
 

 - Byt  2+kk - celková plocha 88,35 m2
 

  - denní zóna bytu (obývací pokoj s kuchyní + lodžie) situována na jih a 

noční zóna (ložnice) situována na jiho-západ 

  - vstupní hala 12,20m2; obývací pokoj s kuchyní 31,36m2; ložnice 

13,30m
2; lodžie 11,97m2; lodžie 0,91m2; dětský pokoj 9,37m2; šatna 

3,85m
2
; WC 1,65m

2
; koupelna 6,16m

2
 

 - Úložný box - celková plocha 4,50 m2
 

  - každému bytu přísluší jeden box 

  - sitovány na severo-východ 

  - přístupné z hlavního komunikačního prostoru chodby k jednotlivým 

bytům, od kterého jsou oddělené dveřmi  
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5.2 Varianta 2 

 

· Sestává se z šesti nadzemních podlaží 

· 1.NP   =  přízemí prodejní plochy a přízemí kavárny 

= úklidová místnost pro bytovou část 

= technická místnost 

· 2.NP    = první patro kavárny i prodejní plochy  

= úložné boxy pro bytové jednotky 

= technická místnost 

· 3.NP   = tři bytové jednotky 

= technická místnost 

· 4.NP   = dvě bytové jednotky 

= technická místnost 

· 5.NP   = dvě bytové jednotky 

= technická místnost 

· 6.NP   = jedna bytová jednotka 

= technická místnost 

· Valbová střecha shodná s okolní zástavbou 

 

1.NP  

 - Kavárna - přízemí 

  - celková plocha 209,86 m
2
  

 -  plocha kavárny 112,88m2
; bar 11,49m

2; kancelář 12,60m2; šatna 

zaměstnanci 5,50m2; předsíň zaměstnanci 3,55m2
; WC zaměstnanci 

2,27m
2
; chodba 11,37m

2; předsíň muži 9,69m2; WC muži 4,35m2
; 

předsíň ženy 4,47m2; WC ženy 9,26m2
; WC ZTP 4,41m

2; uklízecí 

místnost 2,02m2
;sklad 16,00m

2
 

 - Prodejna 1. - přízemí 

  - celková plocha 100,00 m
2
 

 - prodejní plocha 100,00m
2
 

 - Bytový dům - vstupní část 20,24 m2
 

 - uklízecí místnost 6,01m
2
 

 - technická místnost 4,19m2
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2.NP  

 - Kavárna - první patro 

  - celková plocha 196,21 m2
  

 -  plocha kavárny 153,11m2
; terasa 17,92m

2
; chodba 7,54m

2; WC muži 

8,82m
2; WC ženy 8,82m2

 

 - Prodejna 1. - první patro 

  - celková plocha 113,01 m2
 

 - hala 32,25m
2; kanceláře 15,52 m2

, 16,00 m
2
, 24,25 m

2
; úklidová místnost 

3,67m
2; předsíň WC 4,32m2

; WC 9,28m
2
; chodba 7,72m

2
 

 - Bytový dům - šest úložný boxů – plocha jednoho 3,70m
2
 

  - technická místnost 4,19m
2
  

  - každému bytu přísluší jeden box 

  - sitovány na jiho-západ 

  - přístupné z hlavního komunikačního prostoru chodby 

3.NP  

 - Byt  2+kk - celková plocha 68,14 m
2
 

  - denní zóna i bytu (obývací pokoj s kuchyní) a ložnice situována na jih. 

Koupelna i WC situovány na sever 

  - vstupní hala 9,60m
2
; šatna 3,78m2; kuchyň 7,84m2

; obývací pokoj 

20,85m
2; ložnice 17,39m

2
; WC 1,65m

2
; koupelna 7,03m

2
 

 - Byt  2+kk - celková plocha 83,62 m
2
 

  - denní zóna i bytu (obývací pokoj s kuchyní) a ložnice situována na jih. 

Koupelna i WC situovány na západ 

  - vstupní hala 19,73m
2
; koupelna 6,90m

2
; WC 1,76m

2
; šatna 5,70m2

; 

obývací pokoj s kuchyní 34,68m
2; ložnice 14,85m

2
 

 - Byt  3+kk - celková plocha 93,32 m
2
 

  - denní zóna bytu (obývací pokoj s kuchyní) situována na jiho-východ a 

noční zóna (ložnice a dětské pokoje) situovány na severo-východ 

  - vstupní hala 21,26m
2; obývací pokoj s kuchyní 34,14m

2
; koupelna 

6,88m
2
; WC 1,76m

2; ložnice 12,00m2
; šatna 6,08m

2
; dětský pokoj 

11,20m
2
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4.NP  

 - Byt  2+kk - celková plocha 68,14 m
2
 

  - denní zóna i bytu (obývací pokoj s kuchyní) a ložnice situována na jih. 

Koupelna i WC situovány na sever 

  - vstupní hala 9,60m2; šatna 3,78m2; kuchyň 7,84m2; obývací pokoj 

20,85m
2; ložnice 17,39m2

; WC 1,65m
2
; koupelna 7,03m

2
 

 - Byt  4+kk - celková plocha 144,58 m2
 

  - denní zóna i bytu (obývací pokoj s kuchyní, pracovna) situována na jih. 

Noční zóna bytu (ložnice, dětský pokoj) jsou na severo-východ. 

Koupelna i WC situovány na západ. 

  - vstupní hala 25,20m2
; koupelna 8,21m

2
; WC 1,76m

2; šatna 5,65m
2
; 

ložnice 10,98m2
; kuchyň 12,60m

2; obývací pokoj 32,50m
2; ložnice 

24,25m
2; dětský pokoj 23,52m2

 

5.NP  

 - Byt  2+kk - celková plocha 68,14 m2
 

  - denní zóna i bytu (obývací pokoj s kuchyní) a ložnice situována na jih. 

Koupelna i WC situovány na sever 

  - vstupní hala 9,60m2; šatna 3,78m2; kuchyň 7,84m2; obývací pokoj 

20,85m
2; ložnice 17,39m2

; WC 1,65m
2
; koupelna 7,03m

2
 

 - Byt  3+kk - celková plocha 95,00 m
2
 

  - denní zóna i bytu (obývací pokoj s kuchyní) situovány na východ,  

ložnice a dětský pokoj situovány na jih. Koupelna i WC situovány na 

západ 

  - vstupní hala 20,87m
2
; koupelna 6,80m

2
; WC 1,65m

2
; ložnice 11,32m

2
; 

pokoj 11,89m
2
; obývací pokoj s kuchyní 42,47 

6.NP  

 - Byt  5+kk - celková plocha 137,71 m
2
 

  - denní zóna i bytu (obývací pokoj s kuchyní) a ložnice situována na 

východ. Noční zóna bytu ložnice situována na západ.Koupelna i WC 

situovány na sever. 

  - vstupní hala 13,23m
2
; pokoj 15,48m

2
, 18,00m

2
; obývací pokoj s kuchyní 

48,50m
2
; koupelna 13,37m

2
; WC 1,93m

2; ložnice 21,51m2
; ložnice 

21,51m
2
; šatna 5,70m

2  
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6.  Průvodní a souhrnná technická zpráva 

 

6.1 Úvodní údaje 

 

6.1.6 Identifikační údaje zadavatele 

Název stavby Polyfunkční dům na ul.Stodolní 

Místo stavby nároží ulic Stodolní x Pobialova, 

 Moravská Ostrava 

Katastrální území Moravská Ostrava, 713520 

Parcelní čísla 320, 321/1, 321/2, 321/3 

Město Ostrava 

Kraj Moravskoslezský 

Datum září 2010 - květen 2011 

 

6.1.7 Identifikační údaje investora stavby 

Jméno VŠB –Technická univerzita Ostrava 

 Fakulta Stavební 

Adresa Ludvíka Podéště 1875/17 

 708 00 Ostrava – Poruba  

 

6.1.8 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 

Jméno  Nehudek Tomáš 

Adresa K pile 231/2a, 

 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou 

Studijní skupina VB4MSI02 

 

6.1.9 Stupeň projektové dokumentace 

Dokumentace pro územní řízení - DÚR 
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6.2 Průvodní zpráva 

 

6.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) Poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce. 

Navržený objekt polyfunkčního domu se nachází na nezastavěných pozemcích (par.č. 

321/1 o celkové výměře 562m2 
a par.č. 320 o celkové výměře 548m2

) a 2 zastavěných 

parcelách (par.č. 321/2 o celkové výměře 16m2
 a par.č. 321/3 16m

2
) v centrální části města 

Ostrava, v městské části Moravská Ostrava a Přívoz. Parcely určené k zastavění nejsou 

majetkem investora stavby. Projekt zahrnuje odkup parcel od současných majitelů. Řešené 

parcely jsou sevřeny mezi ulice Stodolní od severozápadu a Pobialova od severovýchodu. 

Na zastavěných parcelách se nachází nízké jednopatrové garáže. Parcely jsou na převážně 

rovinatém terénu s průměrnou nadmořskou výškou 211,000 m.n.m. a nyní slouží jako 

záchytné parkoviště v centru Ostravy v soukromém vlastnictví. Současný povrch pozemku 

je převážně zhutněný hlinito-štěrkový násyp. Pozemek je zatravněn jen v okrajových 

částech, kde se nachází drobné porosty a tři stromy výšky 8 m. Vjezd na pozemek je ze 

severovýchodní části z ulice Pobialova. Asfaltovou komunikace šíře 9,5m. Inženýrské sítě 

jednotné kanalizace, plynu, vodovodu a sdělovacích kabelů jsou vedeny na ulici Pobialova. 

 

b) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Z hlediska Územního plánu města Ostravy platného od 1.1.1994 ve znění schválených 

změn a provedených úprav jsou předmětné pozemky situovány v ploše jádrového území. 

Územní plán se skládá z grafické a textové části.  

 

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentaci 

Záměr a s ním spojené stavební úpravy je v souladu s platnou územně plánovací 

dokumentací, je přípustný a jeho realizace nemá významný vliv na územní plánování. V 

rámci územně plánovací dokumentace se jedná se o zastavěné území. V územním plánu 

jsou pozemky vyznačeny jako plocha jádrového území „J“ – určená k soustředění 

občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrálních části obytných zón, 

ve které je z hlediska funkčního využití vhodná zástavba vybavenosti centrálního 

charakteru, sloužící danému i širšímu území; nájemných bytových domů (nad 3.NP) s 

vestavěnou občanskou vybaveností; příslušných komunikací pro pěší, cyklisty, motorové 

vozidla, parkoviště, hromadné a podzemní i nadzemní a vestavěné parkovací garáže. [11] 
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d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Při stavbě dojde ke střetu s podzemními zařízeními a je potřeba tato zařízení respektovat. 

Před zahájením samotné výstavby objektu je nutné zažádat příslušné správce dotčených sítí  

o vytyčení jednotlivých zařízení. V projektové dokumentaci jsou zapracovány všechny 

požadavky vyplívající z vyjádření správců sítí, které byly poskytnuty jako podklady pro 

zpracování před započetím projektu. Při napojení na veřejné inženýrské sítě budou 

respektovány všechny požadavky, podmínky a předpisy správců těchto sítí při napojení a 

případném křížení s nimi. Kopie těchto vyjádření jsou přiloženy v přílohové části této 

práce. 

 

e) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Realizovaná stavba a její napojení na veřejnou infrastrukturu si nevyžádá žádné zvláštní 

řešení ani opatření. Výstavbou polyfunkčního domu se dopravní napojení pozemku na 

infrastrukturu města nemění. Budou využívány stávající komunikace, které budou pouze 

upraveny a budou opatřeny příslušným dopravním značením. Napojení bude 

z jihovýchodní části pozemku z parkoviště na málo frekventovanou ulici Pobialova, kde je 

navrženo kolmé pakovací stání pro občanskou vybavenost polyfunkčního domu, při 

zachování šířky průjezdného prostoru komunikace 5,5m. Napojení stavby na technickou 

infrastrukturu, především vodovod, kanalizaci, elektrickou síť a plynovod bude provedeno 

dle vyjádření správců sítí a budou respektovány veškeré požadavky těchto dotčených 

orgánů. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu je znázorněno ve výkrese 

č. A.00-Situace (viz. výkresová část). V rámci trasování metalického kabelu souběžného 

s obvodovou stěnou sousedního objektu, který je společnosti Telefonica O2, a.s.. Dojde 

k jeho přeložení do pěší komunikace na ulici Stodolní. 

 

f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů a 

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

Geologický, geomorfologický, hydrogeologický ani radonový průzkum pozemků nebyl 

v rámci tohoto stupně dokumentace proveden. Před zahájením následujícího stupně 

dokumentace je nutné tyto průzkumy území provést. Zvýšená hladina podzemní vody se 

zde nepředpokládá.  
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g) Poloha vůči záplavovému území 

Lokalita se nenachází v záplavovém území. 

 

h) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí 

Okres : Ostrava-město 

Obec : 554821 Ostrava 

Katastrální území : 713 520 Moravská Ostrava 

 

(a) Parcely, na kterých bude realizována stavba dle katastru nemovitostí 

Par.č. Vlastník 
Číslo  
LV 

Výměra 
[m

2
] 

Druh pozemku / 

způsob využití 

320 
Slezské nemovitosti, s.r.o. 
Poděbradova 1243/7, 702 00 Ostrava 

2762 548 
zastavěná plocha a 
nádvoří / zbořenišě 

321/1 
Jaroslav Foldyna  

Raškovice 15, 739 04 Raškovice 
1972 562 

zastavěná plocha a 
nádvoří / zbořeniště 

321/2 
Jaroslav Foldyna  

Raškovice 15, 739 04 Raškovice 
1972 16 

zastavěná plocha a 
nádvoří / garáž  

321/3 
Jaroslav Foldyna  

Raškovice 15, 739 04 Raškovice 
1972 16 

zastavěná plocha a 
nádvoří / garáž 

 

Tabulka č.1 – Vlastnické práva stavebních parcel 

 

(b) Parcely - sousední 

Par.č. Vlastník 
Číslo  
LV 

Výměra 
[m

2
] 

Druh pozemku / 

způsob využití 

3575 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8, 
729 30 Moravská Ostrava 

3000 4778 
ostatní plocha / ostatní 

komunikace 

322/2 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8, 
729 30 Moravská Ostrava 

3000 523 
ostatní plocha / ostatní 

komunikace 

319/1 

BONATRANS GROUP a.s. 

Revoluční 1234, 735 94  
Nový Bohumín 

3050 490 
zastavěná plocha a 
nádvoří / č.p.1492 

319/2 

VICTORIA realitní centrum s.r.o.  
U Mostu 1160/3, 700 30  

Ostrava - Zábřeh 
10622 420 

zastavěná plocha a 
nádvoří / č.p.794 

319/3 

BONATRANS GROUP a.s. 

Revoluční 1234, 735 94  
Nový Bohumín 

3050 488 
zastavěná plocha a 
nádvoří / č.p.1493 

300/2 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8, 
729 30 Moravská Ostrava 

12107 3354 ostatní plocha / zeleň 

 

Tabulka č.2 – Vlastnické práva dotčených parcel 
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i) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy. 

Přístup na stavební pozemek bude umožněn z ulice Stodolní prostřednictvím parcely 

č.3575, na kterých dojde k úpravám pro přístup k objektu.. Příjezd zásobovacích vozidel a 

montážní techniky po dobu výstavby bude možný po hlavní ulici Poděbradova a dále přes 

ulici Stodolní, Pobialovu prostřednictvím komunikace par.č. 322/2, ze které bude vjezd na 

staveniště. 

 

j) Zajištění vody a energií po dobu výstavby. 

Technickou infrastrukturu budou zajišťovat stávající sítě v dosahu zamýšlené stavby. Tyto 

média si musí stavebník zajistit, popř. dohodnout s dodavateli způsob připojení, úhradu a 

další náležitosti. Místo pro odběr vody bude zásobováno staveništní vodovodní přípojkou 

ze stávajícího vodovodního řádu DN 80 PE, který se nachází v přilehlé komunikaci na ulici 

Pobialova. Na všechna odběrná místa budou osazeny podružné vodoměry pro rozúčtování 

spotřeby vody. Odběr elektrické energie bude zajištěn prostřednictvím staveništního 

rozvaděče s měřením napojeného ze stávajícího rozvodu NN na ulici Pobialova.  

 

6.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Účel užívání stavby 

Stavba vzniká z podnětu investora jako podnikatelský záměr se snahou využít volného 

nezastavěného prostranství v samotném centru města s výbornou dostupností. Jedná se o 

novostavbu polyfunkčního domu s kavárnou, dvěma prodejními plochami a šestnácti 

bytovými jednotkami (4 byty 2+kk, 8 bytů 3+kk a 4byty 4+kk) o jednom částečně 

podzemním a pěti nadzemních podlažích, přilehlého parkoviště, komunikace pro pěší a 

mobiliáře. Občanská vybavenost je zcela oddělena od komerční části objektu včetně 

samostatného vchodu do objektu. Podzemní část slouží k umístění veškerého technického 

vybavení potřebného pro provoz objektu, a také pro umístění přípojek inženýrských sítí. 

 

b) Trvalá nebo dočasná stavba. 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

c) Novostavba nebo změna dokončené stavby. 

Projekt řeší novostavbu objektu polyfunkčního domu, přilehlého parkoviště, přístupovou 

komunikací k objektu a vybavení nejbližšího okolí mobiliářem. 
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d) Etapizace výstavby 

Stavba nebude etapizovaná. Výstavba jednotlivých částí bude probíhat souběžně s ohledem 

na logický a technologický postup prací. 

 

e) Objektizace stavby 

SO 01 – novostavba polyfunkčního domu 

SO 02 – příjezdová cesta + zpevněné plochy 

SO 03 – přípojka vody 

SO 04 – přípojka plynu 

SO 05 – přípojka kanalizace 

SO 06 – přípojka nízkého napětí 

SO 07 – mobiliář 

 

6.2.3 Orientační údaje stavby 

a) Základní údaje o kapacitě stavby 

Celková plocha parcel : 1142 m
2 

 Zastavěná plocha : 544,07 m
2 

 Obestavěný prostor : 8 851,16 m
3
 

 Výška hřebene stavby : 21,05 m 

 Počet bytových jednotek : 16 

 Výměra jednolitých bytových jednotek a) 2+kk - 74,00 m
2
 

  b) 3+kk - 88,35 m
2
 

  c) 3+kk - 98,71 m
2
 

  d) 4+kk - 118,86 m
2
  

 Výměra komerčních prostor a) Prodejna 1. - 64,68 m
2
 

  b) Prodejna 2. - 101,99 m
2
 

  c) Kavárna - 193,87 m
2
 

 Zpevněná plocha a) Parkoviště - 455,74 m
2 

  b) Chodníky - 361,20 m
2 

  c)Komunikace -  305,67 m
2
 

 Počet parkovacích míst : 26 

 Plocha zeleně : 610,10m
2 
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b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

(a) PLYN 

Z výpočtu, který je vložen do přílohové části (příloha č.9), uvažujeme pro polyfunkční 

dům specifické potřeby plynu pro vaření , přípravu TUV a topení pro bytové jednotky. Pro 

občanskou vybavenost pouze spotřebu plynu pro přípravu TUV a topení. 

Specifické potřeby plynu na účelovou jednotku: 

Pro bytovou jednotku  - qsi = 3540 m
3
/r.bj 

Pro komerční plochy   - qsi = 3560 m
3
/r.bj 

 

Hodinová spotřeba plynu pro polyfunkční dům činí 67,48 m3
. h

-1
. Z této hodnoty vycházel 

výpočet přípojky objektu. Objekt bude napojen pomocí plynovodní přípojky DN50. [2] 

 

(b) TEPLO 

Výpočet tepla pro objekt byl rozdělen do tří základních částí, a to výpočet pro vytápění, 

pro větrání a pro přípravu TUV. Vycházel jsem z charakteristických hodnot pro dané 

území a základních informací o plánovaném objektu. Celková roční potřeba tepla pro 

objekt je stanovena  na 778,53 MW resp. hodinová na 374,97kW/h, viz.příloha č.8.[2] 

 

(c) ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Pro výpočet potřeby elektrické energie uvažujeme stupeň elektrizace B1(specifický příkon 

včetně občanské vybavenosti Pbi=[kW/bj]). Pro tento stupeň elektrifikace vybereme 

z tabulky specifický příkon Pbi = 6,80kW/bj. Výpočet je přiložen jako příloha č.10. [2] 

 

c) Celková spotřeba vody 

(a) POTŘEBA VODY  

Celková potřeba vody byla stanovena na základě výpočtu vnitřního vodovodu resp. 

výpočtového průtoku  dle ČSN 75 5455. Ten závisí zejména na druhu budovy, počtu a 

současnosti používání jednotlivých armatur a potřebě požární vody. Výpočet byl proveden 

pomocí programu z www.tzbinfo.cz a je přiložen v příloze č.11. Maximální výpočtový 

průtok je 2,26l/s. Z této hodnoty byla dimenzována vodovodní přípojka. Objekt bude 

připojen DN60 a napojení bude provedeno navrtávacím pásem a uzavíracím ventilem. [13] 
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d) Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Množství splaškových a dešťových vod bylo určeno dle ČSN 75 6101 a následné 

dimenzování potrubí dle nomogramu. Splašková kanalizace byla navržena jako DN200 ve 

spádu 2% na průtok 4,52l/s. Dešťová kanalizace byla rozdělena na části ze střechy a části 

z přilehlých zpevněných ploch a parkovišť. Obě tyto potrubí srážkových odpadních vod 

vyšly v dimenzi DN 200 a ve spádu 1% do jednotné kanalizační stoky. Odvádění 

dešťových vod bude navrženo až po provedení hydrologického a geologického průzkumu v 

dalším stupni projektové dokumentace, který určí, zda-li budou dešťové vody zadržovány 

nebo odváděny do jednotné kanalizace na ulici Pobialova (DN 300 KAM). V případě 

odvádění, srážkové vody zachycené na nových plochách budou odváděny do veřejné 

kanalizace zakončené na městskou ČOV. Pro předčištění srážkových vod z ploch 

parkoviště a z komunikace budou navrženy odlučovače lehkých kapalin a ropných látek. 

Vody musí splňovat limity znečištění stanovené kanalizačním řádem.[2] 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

Výpočet počtu odstavných a parkovacích stání proběhl dle ČSN 73 6110 a je doložen 

v přílohové části projektu(příloha č.13). Stanovil, že pro řešené území se součinitelem 

vlivu stupně automobilizace ka = 1, počet míst pro parkování a odstavování vozidel je 26. 

Výpočet byl proveden zvlášť pro odstavné stání pro rezidenty a zvlášť pro parkovací stání 

pro komerční část. Pro rezidenty navrženo celkem 16 stání, z toho 2 pro ZTP. Pro 

návštěvníky komerční části bylo navrženo 10 stání, z toho 1 pro ZTP.[7] 

 

f) Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 

sítě 

Neuvažují se. 

 

g) Předpokládané zahájení výstavby 

Zahájení stavby se uvažuje po nabytí právní moci stavebního povolení.  

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby. 

Předpokládaná lhůta výstavby je 18 kalendářních měsíců. Celková lhůta výstavby bude 

dána smluvními podmínkami výběrového řízení zadanými investorem stavby. Může být 

ovlivněna termínem zahájení stavby, průtahy při vydání stavebního povolení, případně 

klimatickými podmínkami.   
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6.3 Souhrnná technická zpráva 

 

6.3.1 Popis stavby 

a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Z hlediska umístění bude navrhovaný objekt ležet na významné, frekventované ulici 

v samotném centru města a tak bude vhodným reprezentativním a strategickým místem pro 

obchodní služby a pro služby kavárny, resp. místem pro bydlení v centru města, kde jsou 

situovány veškeré služby obyvatelstvu. Snahou investora je taktéž potřeba esteticky doplnit 

tuto nezastavěnou proluku v památkové zóně města. Řešené parcely jsou v soukromém 

vlastnictví. Je zamýšleno s jejich odkupem do vlastnictví investora stavby.   

 

b) Zhodnocení staveniště 

Budoucí staveniště se nachází na nároží ulic Stodolní a Pobialova v památkové zóně v 

Moravské Ostravě. Stavba bude prováděna na parcele č. 320, 321/1, 321/2, 321/3 

v katastrálním území Moravská Ostrava. Předmětný pozemek, tvořený uvedenými 

parcelami, je částečně volný, neoplocený a ze dvou stran lemovaný veřejnými 

komunikacemi a chodníky pro pěší. Na parcelách se v současné době nacházejí staré 

objekty, se kterými je zamýšlena demolice, zlikvidování a vytvoření tak zcela volného 

prostranství pro novostavbu. Nyní jsou pozemky využívány jako soukromé záchytné 

parkoviště v centru města, se zhutněným hlinito-stěrkovým násypem bez vodorovného 

dopravního značení. Vjezd na pozemek je z ulice Pobialova. Pěší přístup k parkovišti je 

pouze z ulice Stodolní, kde je komunikace vydlážděna z kamenné dlažby a dlažebních 

kostek. Stavební pozemek se nachází na rovinatém terénu s průměrnou nadmořskou 

výškou 211,000m.n.m.. Veškeré inženýrské sítě jsou v dosahu, na ulici Pobialova a dle 

vyjádření správců sítí je možné se na tyto zařízení napojit. 

 

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Z urbanistického hlediska se pozemek nachází v lokalitě, kde se již vyskytují 

maloobchodní jednotky, restaurace i kavárny a veškeré služby obyvatelstvu. Je začleněn do 

centrální části města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Řešení 

novostavby bylo omezeno jejím umístěním. Vychází ze současného tvaru pozemku, 

přístupu na něj a s ohlédnutím na místní stísněné podmínky pro stavbu. Orientace ke 

světovým stranám byla volena dle místních podmínek proluky a byla snaha o dodržení 

veškerých zásad o orientaci místností. 
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Architektonický vzhled objektu vychází z moderních forem a zásad. Podrobné 

architektonicko–dispoziční řešení je patrné z přiložené výkresové dokumentace. Objekt je 

navržen jako šesti podlažní budova, zastřešena na jedné části sedlovou a druhé části 

valbovou střechou. Půdorys je složen ze dvou obdélníků kolmých na sebe se společným 

rohem na samotném nároží ulic. 

 

Vstup do kavárny a jedné prodejní plochy je z ulice Stodolní, do druhé prodejní plochy je 

z ulice Pobialova, kde se také nachází vstup do dvora bytové části domu a následně 

samotného vstupu do objektu. Navržené podlaží v 1.PP slouží k umístění veškerého 

technického vybavení domu, z kterého půjdou instalačními šachtami veškeré technické 

rozvody inženýrských sítí. Přístup do podzemního podlaží je ze vstupní haly bytové části 

domu po schodišti nebo výtahem. V 1.NP se nachází dvě prodejní plochy s kancelářemi, 

každá se samostatným přístupem, kavárna s hygienickými prostory, kanceláří a skladem a 

v zadní části objektu je zcela oddělen vstup do objektu pro bytovou část. Ve 2.NP až 5.NP 

se nachází 16 bytových jednotek v dispozici 2+kk, 3+kk a 4+kk a půdorysnou plochou 

74,00 – 118,86 m
2
. I díky shodnému rozložení bytů ve všech podlažích je zamýšleno 

vytvoření instalačních šachet, pro vedení a rozvod veškerého technického zařízení budovy 

a jsou situovány v centrální části stavby. 

 

Řešení budovy je voleno jako sloupový obousměrný monolitický železobetonový skelet. 

Obálku budovy tvoří výplňové keramické zdivo Porothem. Vnitřní rozdělení je pomocí 

keramických příčkovek Porotherm. Stropy budou železobetonové monolitické. 

Schodišťová deska řešena jako železobetonová monolitická. Obě varianty umožňují a jsou 

řešeny komplexně pro přístup osob s omezenou schopností pohybu do všech částí objektu.  

 

Polyfunkční dům byl navržen tak, aby kopíroval sousední objekty fiktivními uličními 

čarami, výškou a sklonem střechy. Vzhled fasády je řešen samostatně, zcela odlišný od 

okolní zástavby, ale tak aby zvlášť nevystupoval a nenarušoval klidný vzhled památkové 

zóny. První nadzemní podlaží je po celé výšce obloženo kamenným obkladem ve světlém 

odstínu pískovce. Tento obklad je také použit na fasádě z jižní části budovy po celé výšce 

objektu, do něhož jsou zakomponovaná francouzská schodišťová okna. Samotná fasáda 

bude opatřena silikonovou zatíranou omítkou ve světlém odstínu doplněná pruhy 

v tmavším odstínu. Barevnost fasády bude předmětem dalšího stupně projektové 

dokumentace dle výběru investora. Není vyloučena ani možnost obložení části fasády 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE   NEHUDEK TOMÁŠ 

- 28 - 

dřevěným obkladem či černými sklocementovými deskami. Krov objektu je tvořen 

systémem lisovaných dřevěných nosníků s ocelovými prolisovanými trny (systém „Gang-

nail“). Zastřešení bude řešeno pomocí dvouplášťové střechy s výškou hřebene 21,045m od 

projektového počátku a sklonem střešních rovin 35°. Střešní krytina bude dle výběru 

investora, možnost řešení šindelem, nebo vysoce kvalitního plechu v tmavém odstínu (typ 

„Lindab“). 

 

d) Zásady technického řešení 

Za ±0,000 byla zvolena úroveň podlahy prvního nadzemního podlaží  

 

Stavbu budou tvořit následující objekty : 

SO 01 – novostavba polyfunkčního domu 

SO 02 – příjezdová cesta + zpevněné plochy 

SO 03 – přípojka vody 

SO 04 – přípojka plynu 

SO 05 – přípojka kanalizace 

SO 06 – přípojka nízkého napětí 

SO 07 – mobiliář 

 

Zemní práce, výkopy 

Podle podmínek určených v územním rozhodnutí se před zahájením zemních prací objekt 

vytyčí lavičkami a zřetelně se označí výškový bod, od kterého se budou určovat veškeré 

výšky. Zemní práce začnou kompletním vyčistěním stavebních parcel, počínaje vykácení 

vzrostlých stromů a drobné zeleně. Následně budou provedeny výkopy pro základové 

patky, pro podzemní podlaží a pro přípojky inženýrských sítí, které musí být vyspárovány 

od objektu. Základovou spáru nutno chránit proti mechanickému poškození a nepříznivými 

vlivy. 

 

Základové konstrukce 

Přesné řešení základových konstrukcí bude upřesněno až po provedení geologického, 

hydrogeologického průzkumu, v dalším stupni projektové dokumentace. Samotná hlavní 

nosná skeletová část objektu bude založena na železobetonech patkách o rozměrech 

600x600x900 mm. Základovou spáru 1.NP uvažujeme v hloubce 1200 mm pod 

projektovým počátkem a spáru 1.PP  4450 mm pod projektovým počátkem. Uvažované 

rozměry, výška a šířka jsou dány výkresovou dokumentací. 
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Svislé konstrukce 

- Nosné konstrukce - řešení budovy je voleno jako skeletový obousměrný monolitický 

železobetonový skelet v osových vzdálenostech 3400-7400 mm. Vnější obálka budovy 

tvoří výplňové keramické zdivo Porothem tl.300 mm, přesné tvárnice kladené do lepidla 

pro vyloučení tepelných mostů a přesnost výstavby. 

- Nenosné konstrukce - vnitřní rozdělení dispozice uvažováno pomocí keramických 

příčkovek Porotherm tl.300 a 150 mm. Veškeré podrobnější informace jsou uvedeny 

v technických listech výrobce. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropy budou železobetonové monolitické tl.300 mm vetknuté do sloupů. Nad stavebními 

otvory budou použity převážně systémové překlady Porotherm. 

 

Schodiště 

Projekt uvažuje s realizací nového interiérového železobetonového dvouramenného 

schodiště s podestou. Šířku schodišťového ramene uvažujeme 1500 mm, stejně jako šířku 

podesty. Stupně budou provedeny s protiskluznou úpravou a příslušným vizuálním 

označením stupňů. Sklon ramene 33°. Schodiště do k.v. 3300 mm(počet stupňů 18, 

rozměry v.183/š.266 mm).  Schodiště do k.v. 3800 mm (počet stupňů 21, rozměry 

v.181/š.270 mm).  

 

Krov, střešní konstrukce 

Tvarové řešení střešní konstrukce je z části sedlová střecha a z druhé části valbová. Krov 

polyfunkčního domu budou tvořit příhradové vazníky „Gang-Nail“ dle předložené 

technické dokumentace dodané dodavatelem. Vazníky budou ukládány kolmo k podélné 

ose části objektu s uvažovanou osovou vzdáleností 1000 mm. Předpokládané rozmístění 

vazníků je ve výkresové části(výkres č.A.07). Zastřešení bude řešeno pomocí 

dvouplášťové střechy s výškou hřebene 21,045m od projektového počátku a sklonem 

střešních rovin 35°. Střešní krytina bude dle výběru investora, možnost řešení šindelem, 

nebo vysoce kvalitního plechu v tmavém odstínu (typ „Lindab“). 

 

Tepelné izolace 

Uvažováno zateplení vnější obálky budovy tepelnou izolací z důvodu eliminování 

teplených mostů. Provedení celoplošně nalepenými minerálními deskami.  
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e) Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace splňuje požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. včetně 

prováděcích vyhlášek a dále vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

výstavbu, zejména §6 připojení staveb na sítě tech. infrastruktury, §8 základní požadavky 

na stavby, §9 mechanická odolnost a stabilita a §10 všeobecné požadavky pro ochranu 

zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, §11 denní a umělé osvětlení, 

větrání a vytápění, §15 bezpečnost při provádění a užívání staveb, §16 úspora energie a 

tepla, část čtvrtou požadavky na stavební konstrukce, §18 - §27 včetně, dále část pátou 

podmínky pro připojení na sítě technické infrastruktury, §32 - §38 včetně. 

 

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

technického průzkumu 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo posuzováno. 

 

6.3.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Jedním z průzkumů provedených a sloužící jako podklad pro zhotovení tohoto projektu 

byla vizuální prohlídka řešeného místa s pořízením fotodokumentace problémových míst 

pozemku. Dalším průzkumem bylo zažádání správců sítí o vyjádření k existenci vedení 

inženýrských zařízení v dotčené oblasti. Geologický, geomorfologický ani 

hydrogeologický průzkum nebyl vzhledem k charakteru projektové dokumentace stavby 

vykonán. Tyto průzkumy budou muset být vykonány před zahájením dalšího stupně 

projektové dokumentace. Nepředpokládá se zde zvýšená hladina podzemní vody. 

 

b) 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. 

Veškeré inženýrské sítě vedoucí na ulici Stodolní a Pobialova svými ochanými pásmy 

nezasahují do řešené oblasti dle vyjádření dotčených správců sítí.. Z výše uvedených 

skutečností, jediným vedením uvažovaným k přeložení je vedení metalického kabelu 

společnosti O, které se přeloží do pěší komunikace na ulici Stodolní. 
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c) Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů. 

Asanace území nebude prováděna. Dojde ke kácení porostů drobného vzrůstu a tři stromy 

na okraji parcel. Bourací práce budou provedeny na dvou garážích stojící na parcelách 

č.321/2 a č.321/3. Suť bude odvezena na příslušnou skládku. V rámci výkopových prací 

budou vykopány a odstraněny základové konstrukcí těchto objektů. 

 

d) 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. 

Neuvažují se. 

 

e) 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. 

Jde o jednoduchou stavbu bez zvláštních nároků na koordinaci podmínek výstavby. Vjezd 

do prostoru staveniště bude zajištěn po stávajících komunikacích. 

 

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

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

úpravy. 

Realizace stavby není závislá na případné realizaci jiných staveb. 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. 

 

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

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

úpravy. 

Realizace stavby není závislá na případné realizaci jiných staveb. 

 

6.3.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

Neřeší se. 
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6.3.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Neřeší se. 

 

6.3.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Neřeší se. 

 

6.3.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

V návrhu bylo docíleno zpřístupnění celého objektu pro osoby s omezenými schopnostmi 

pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívaní staveb. Venkovní část je uzpůsobena pro pohyb 

zdravotně i tělesně postižené osoby, ať už dodržením výškových rozdílů při pohybu 

v samotném okolí nebo při vstupu do budovy, které nepřekračují 20 mm, dodržením 

průchozí šířky komunikací min. 1500 mm. Při výpočtu parkoviště byli vyčleněny 2 

odstavná stání pro ZTP rezidenty bytové části domu a 1 parkovací stání pro ZTP 

návštěvníky komerční části objektu. Vnitřní horizontální komunikace v objektu je zajištěna 

komunikačními prostory šířky 1900 mm a jednotlivými vstupy do bytů, kde má dveřní 

křídlo 800 mm světlou průchozí šířku. Vertikální pohyb je zajištěn výtahovou šachtou min. 

rozměr 1400x200 mm, která zpřístupňuje všechna podlaží objektu. Dispozice všech bytů je 

uzpůsobena tak, aby mohl být byt upraven speciálně pro potřeby ZTP. Komunikační 

prostory ve všech bytech jsou navrženy pro komfort pohybu min. 1250 mm. 

 

6.3.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

Neřeší se. 

 

6.3.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Neřeší se. 

 

6.3.9 Civilní ochrana 

Neřeší se. 
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7.  Ekonomické zhodnocení návrhu 

 

7.2 Ekonomický propočet nákladů navrhovaného řešení 

 

7.2.1 Rozdělení stavebních objektů – objektizace 

a) SO 01 – novostavba polyfunkčního domu 

Polyfunkční dům je navržen jako šesti podlažní budova, podsklepená do tvaru L. Výška 

hřebene budovy je 21,045m. Základy jsou řešeny jako základové patky pod sloupy 

skeletové konstrukce. Hlavní nosná konstrukce je zvolen železobetonový obousměrný 

skelet vyplněn obvodovým keramickým zdivem tl.300 mm, a zateplen minerální izolací. 

Střecha je zvolena jako sedlová a valbová. Podzemní podlaží je navrženo pro umístění 

veškerého technického vybavení pro dům. V přízemí objektu se nachází komerční plochy, 

2 prodejní plochy a plocha kavárny. Ze zadní části objektu je vstup do bytové části domu. 

 

b) SO 02 – příjezdová cesta + zpevněné plochy 

V rámci výstavby polyfunkčního domu bude provedena také výstavba a úprava současných 

komunikací. Bude vytvořeno 16 parkovacích míst vyhrazených bezprostředně pro bytovou 

část objektu (2 místa pro ZTP) oddělených oplocením a elektrickou bránou a 10 

parkovacích míst (1 místo pro ZTP) pro využití komerční části budovy. Společně 

s výstavbou parkovacích ploch bude provedena výstavba komunikací pro pěší ať už 

nových komunikačních ploch nebo úprava stávajících dle projektu. 

 

c) SO 03 – přípojka vody 

d) SO 04 – přípojka plynu 

e) SO 05 – přípojka kanalizace 

f) SO 06 – přípojka nízkého napětí 

g) SO 07 – mobiliář 

 

Jako vybavení zahrady bude v rámci výstavby dodáno, 1x zahradní altán, 2x zahradní sety 

(lavice a stůl), 4x odpadkové koše, 1x stojan na cyklistické kola, 1x dětské pískoviště, 1x 

zahradní lavička, 3x zahradní květináče se zelení, 16x stromů (typ-katalpa trubkovitá, 

výška 3,5m), 40x živý plot (typ-taxus baccata, výška 0,5m), 20xzahradní osvětlení, 1x 

elektrický otvíravá brána, přístřešek na popelnice, 8x dopravních značení. 
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 PROPOČET 

NÁVRH POLYFUNKČNÍHO DOMU NA NÁROŽÍ ULIC POBIALOVA X STODOLNÍ V 
MORAVSKÉ OSTRAVĚ   -   Varianta 1 

 

Stav. 

obj.č. 
Název MJ 

Počet 
MJ 

Kč/MJ  Celkem [Kč] 
 

I. POZEMEK 

- Stavební parcely m
2 

1110 4.000,-  4 000 000,- 

 Garáže kompl. 2 150.000,-  300 000,- 

CELKEM ZA I. ČÁST 4.300.000 Kč 
 

II. STAVEBNÍ ČÁST 

SO 01 Novostavba polyfunkčního domu 

 Bytová část m
3
 7181,7 6.150,29,-  44 169 537,- 

 Komerční část m
3
 1669,4 6.257,97,-  10 447 305,- 

SO 02 Příjezdová plocha + zpevněné plochy 

 Parkoviště m
2
 455,74 1311,00,-  597 475,- 

 Chodníky m
2
 361,20 926,00,-  422 015,- 

 Přijezdová komunikace m
2
 305,67 914,00,-  279 382,- 

SO 03 přípojka vody m 17,09 3.060,00,-  52 295,- 

SO 04 přípojka plynu m 10,72 2.929,00,-  31 399,- 

SO 05 přípojka kanalizace m 15,02 4.095,-  61 507,- 

SO 06 přípojka nízkého napětí m 10,47 970,00,-  10 156,- 

SO 07 Mobiliář 

 Zeleň (travní plochy) m
2
 610,10 54,00,-  32 945,- 

 Strom (typ-Katalpa trubkovitá, 3,5m) ks 16 5.000,-  80 000,- 

 Živý plot (typ-Taxus baccata, 0,5m) ks 40 250,-  10 000,- 

 Zahradní altán ks 1 30.000,-  30 000,- 

 Zahradní set (2x lavice + stůl) ks 2 15.000,-  30 000,- 

 Odpadkový koš ks 3 1.500,-  4 500,- 

 Stojan na cyklistické kola ks 1 2.500,-  2 500,- 

 Zahradní lavička ks 1 2.000,-  2 000,- 

 Zahradní květináč ks 3 3.000,-  9 000,- 

 Zahradní osvětlení ks 20 4.000,-  80 000,- 

 Elektrická brána ks 1 60.000,-  60 000,- 

 Přístřešek na popelnice ks 1 15.000,-  15 000,- 

 Dopravní značení – svislé ks 8 2.800,-  22 400,- 

 Dopravní značení - vodorovné m
2 

34,82 712,-  24 791,- 

CELKEM ZA II. ČÁST 56.474.207 Kč 
 

III. PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE 

 Projektové práce %
 

3 - 1 694 226,- 

 Inženýrské práce % 2 - 1  129 484,- 
 

IV. NUS 

 Zařízení staveniště % 3 - 1 694 226,- 
 

V. REZERVA 

 Rezerva % 1 - 564 742,- 

 

Tabulka č.3 – Položkový propočet 
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CELKEM ZA NOVOSTAVBU POLYFUNKČNÍHO DOMU – Varianta 1 

REKAPITULACE EKONOMICKÉHO PROPOČTU NÁKLADŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Celkem za : I. Pozemek  4.300.000,- 

Celkem za : II. Stavební část  56.474.207,- 

Celkem za : III. Projektové a inženýrské práce  2.823.710,- 

Celkem za : IV. NUS  1.694.226,- 

Celkem za : V. Rezerva  564.742,- 

 

Celkem za : I.-V. bez DPH  65.856.885,- 

 DPH 20%  11.918.395,- 

CELKEM ZA OBJEKT 79.028.262,- 
 

Tabulka č.4 – Rekapitulace propočtu 

 

Jedním z cílů této práce bylo vypracovat ekonomický propočet nákladů navrhovaného 

řešení. Zhodnocení bylo možné sestavit dvěmi způsoby, a to: 

1) stanovit náklady pomocí objemových ukazatelů dle jednotné klasifikace stavebních 

objektů (JKSO), 

2) stanovit náklady z již realizovaných staveb a následně její ceny aplikovat na návrh. 

 

Po konzultaci s vedoucím bakalářské práce jsem přistoupil k výpočtu dle 1). Jelikož 

polyfunkční dům je specifická záležitost a nebylo by možné objekt řešit jako jeden celek, 

musel jsem přistoupit k řešení, že jsem objekt SO1 rozdělil na dva celky a celková cena 

byla součtem těchto dvou celků. Ceny byly vole dle cenových ukazatelů pro rok 2010. [16] 

 

Komerční část – 1.NP – jsem zvolil dle cenových ukazatelů jako 801 Budovy občanské 

výstavby, 801.8 Budovy pro obchod a společné stravování s průměrnou cenou za m3
 

obestavěného prostoru 6261Kč. Tento celek jsem ponížil o procentuální vyjádření ceny 

veškerých položek souvisejících se střešní části a části spojené se základovými 

konstrukcemi a založením stavby. 

Bytová část – 1.PP a 2.NP-5.NP – jsem zvolil dle cenových ukazatelů jako 803 Budovy 

pro bydlení, 803.5 Domy bytové netypové s průměrnou cenou za m3
 obestavěného 

prostoru 5020Kč (resp. dle konstrukčně materiálové charakteristiky 6926Kč).  

 

Do propočtů byly zařazeny veškeré položky související s výstavbou navrhovaného řešení 

objektu, včetně přípojek inženýrských sítí, parkovacích ploch, mobiliáře a další 

funkcionality.    
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7.3 SWOT analýza 

 

Tabulka č.5 – SWOT anaýlza 

 

  

SILNÉ STRÁNKY (STRENGTHS) SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES) 

-  poloha v samotném centru města 

-  nadstandardní dostupnost městské hromadné 

dopravy 

-  plná dostupnost technické infrastruktury 

-  dostupnost veškerých služeb obyvatelstvu 

-  vysoké náklady na pořízení 

-  hlučné prostředí v centru města 

-  absence vyššího počtu parkovacích míst 

-  velká rušnost v nočních hodinách z ulice 

Stodolní 

PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) HROZBY (THREATS) 

-  nabídka zkvalitnění služeb obyvatelstvu  

-   zkvalitnění architektonického výrazu ulice 

zastavěním nezastavěného nároží ulic  

-  realizace multikomplexu Karolina 

v blízkosti  

-  nezájem o služby  

-  návratnost investic 

-  zvýšená kriminalita v dané časti města 

-   nebezpečí poškození majetku  
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8.  Závěr 

 

Zadáním této bakalářské práce bylo vypracovat návrh polyfunkčního domu na nároží ulic 

Stodolní a Pobialova v Moravské Ostravě a vypracovat tento návrh v rozsahu 

architektonicko-urbanistické studie, formálně jako dokumentace k územnímu řízení 

(DÚR). Bylo docíleno dvou návrhu obsahující řešení samotného objektu polyfunkčního 

domu, přípojek na inženýrské sítě, parkovacích ploch, mobiliáře a dalších funkcionalit.  

 

Hlavní důvodem výběru lokality a výběru zástavby polyfunkčním domem, byl osobní pocit 

vyvolaný nezastavěnou části na známé ulici Stodolní v centru Ostravy, kterou velmi často 

procházím. 

 

Při celkovém návrhu jsem postupoval v souladu se všemi platnými legislativními a 

normativními předpisy. V návrzích jsou zakomponované veškeré vyjádření a návrhy 

dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Návrhy splňují požadavky dané územním 

plánem a potřebami okolí. 

 

Z mého pohledu bylo docíleno na přirozené začlenění objektu do městské památkové zóny, 

zvýraznění architektonického rázu nezastavěného nároží ulic a vše bylo vyřešeno tak, že 

návrh spojil prostory bydlení s prostory komerčního využití s důrazem na funkční dispozici 

objektu. V obou případech bylo docílit zpřístupnění celého objektu pro osoby s omezenými 

schopnostmi pohybu a orientace. 

 

Tato bakalářská práce může sloužit investorovi jako dokumentace k územnímu řízení a 

podklad pro vydání územního rozhodnutí.  
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ČÚZK – Informace o dotčených parcelách 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.3 : 

Stanovisko k existenci inženýrských sítí  
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Č.4 : 
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Č.5 : 

Stanovisko k existenci inženýrských sítí  
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Č.7 : 

Stanovisko k existenci inženýrských sítí  

Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 

  



 

 

 

  



  



  







  



  



  



  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.8 : 

Výpočet bilance nároků tepla 

  



VÝPOČET TEPLA PRO OBJEKT 

Lokalita m.n.m. tz[°C] tzp[°C] n [dní] 

Ostrava 217 -15 3,6 219 

 

Cihlový dům má 8851 m
3
 OP, poloha budovy chráněná 

Tepelné charakteristika budovy qo= 0,51 [W . m-3. K-1]: 

16 bytů v jednom domě 

nv je počet dní v otopném období s teplotou venkovního vzduchu nižší, než je teplota tch, 

uvažujeme 60 dní 

tch = výpočtová teplota venkovního vzduchu pro projektování větracích zaříz.,obvykle -5°C 

cvo = měrné teplo vody = 4,187 [ kJ .kg
 -1 

.K
 -1

] 

tV = 18 °C 

tSZV = 10 °C 

qv = 0,42 W. m
 -3 

.K
 -1 

a = spotřeba TUV na os/den uvažujeme 130 l 

b = 3,5 obyv./byt 

c = spotřeba TUV pro OV, 20 l/os/den 

tTUV = 60 °C 

Kd = 1,2 

Kh = 1,7 

  



1) POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ: 

A) Hodinová 

Goh = V*qo *(tv – tz) = 8851* 0,51*(18-(-15)) = 148 962 W = 148,96 kW 

B) Roční 

Gor = V*qo *(tv – tzp) *24*n*10
-6

 =8851*0,51*(18-(-3,6))*24*219*10
-6 

= 512,47 MW 

 

2) POTŘEBA TEPLA PRO VĚTRÁNÍ : 

A) Hodinová 

Gvh = V*qv *(tv – tch) = 8851*0,42*(18-(-5)) = 85 500 W/h = 85,50 kW/h 

B) Roční 

Gvr = V*qv *(tv – tch) *24*nv*10
-6

 = 8851*0,42*(18-(-5))*24*60*10
-6 

= 123,12 MW 

 

3) POTŘEBA TEPLA NA PŘÍPRAVU TUV 

A) Hodinová 

průměrná: 

GTUVo= Kd*cvo *b (a+c)*(tTUV – tSZV)/86400 = 

= 1,2*4,187*80*(130+20)*(60-10)/86 400 = 34,892 W/s = 125,61 kW/h 

maximální: 

GTUVmax= Kh*GTUVo = 1,7*125,61 = 213,537 kW/h 

B) Roční 

GTUVr = GTUVo *24*365*10
-6

/kd  = 125,61*24*365*10
-6

/1,2 = 91,69 kW 

 

CELKOVÁ POTŘEBA TEPLA: 

a) HODINOVÁ 

 Gch = 1,1 * Goh + Gvh + GTUVo = 1,1*148,96+85,50+125,61 = 374,97 kW/h 

b) ROČNÍ 

 Gcr = 1,1 * Gor + Gvr + GTUVr = 1,1*512,47+123,12+91,69 = 778,53 MW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.9 : 

Výpočet bilance spotřeby plynu 

  



 

VÝPOČET BILANCE SPOTŘEBY PLYNU 

Stupeň plynofikace bytu 

(předpoklad 3,8 obyv. na bj) 
Průměrná roční specifická potřeba 

(m3/r.bj) zemního plynu 

 Byt Občanská vybavenost 

vaření (sporák) 

příprava TUV (průtok. ohřívač) 

otop bytu centrální kotelnou včetně  

150 

350 

3000 

- 

prodej. 130 / kavar. 300 

3000 

 

Z tabulky uvažujeme pro polyfunkční dům specifické potřeby plynu pro vaření, přípravu 

TUV a topení pro bytové jednotky, pro občanskou vybavenost pouze spotřebu plynu pro 

přípravu TUV a topení. 

 

SPECIFICKÁ POTŘEBA PLYNU NA ÚČELOVOU JEDNOTKU 

Pro bytové jednotky  -   qsi = 150 + 390 + 3000 = 3 540  m
3
/r.bj 

Pro komerční plochy -  qsi = 130 + 130 + 300 + 3000 = 3 560  m
3
/r.bj 

 

VÝPOČET HODINOVÉ SPOTŘEBY OBJEKTU 

 

 

VAŘENÍ:    
     
 

PŘÍPRAVA TUV:   

Malý průtokový ohřívač    

 

         

 

TOPENÍ:    

Otop centrálním kotlem    

 

     
 

 

BYTOVÝ DŮM CELKEM : 
              

 

BYTOVÝ DŮM VČETNĚ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI CELKEM : 
 

 

 

VÝPOČET DIMENZE PLYNOVÉ PŘÍPOJKY OBJEKTU 

 

 

 

Objekt bude napojen pomocí plynovodní přípojky DN 50.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.10 : 

Výpočet bilance spotřeby elektrické energie 

  



 

VÝPOČET BILANCE SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

Stupeň 

elektrifikace bytu 

Specifický příkon 
bi
P  

(kW/bj) 

Specifický příkon vč.občanské 

vybavenosti
bi
P

 
(kW/bj) 

A 4,40 5,50 

B1 5,50 6,80 

B2 7,00 10,10 

C 8,80 17,60 

Tabulka  – Hodnoty specifické spotřeby elektrické energie pro bytový fond 

Legenda: 

A1 - byt, v němž se elektrická energie používá 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 uvažujeme stupeň elektrizace B1. Pro tento stupeň 

elektrifikace vybereme z tabulky specifický příkon Pbj = 6,80 kW / bj .  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.11 : 

Výpočet vnitřního vodovodu a návrh DN vodovodní přípojky 

 

  



 

VÝPOČET VNITŘNÍHO VODOVODU A DIMENZACE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

dle ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů 

 

Výpočtový průtok v rozvodném vodovodním potrubí závisí na: 

· druhu budovy 

· počtu a současnosti používání jednotlivých výtokových armatur 

· potřebě požární vody 

 

Druh budovy 

· obytné budovy 

· ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem vody (např. hotely, restaurace, 

obchodní domy a jesle) 

· ostatní budovy s převážně hromadným a nárazovým odběrem vody (např. 
hygienická zařízení průmyslových závodů a veřejné lázně ) 

 

 

K samotnému výpočtu byl použit vzor výpočtového programu z www.tzb-info.cz. 

 

TYP BUDOVY Obytné budovy 

Počet Výtoková armatura DN 

Jmenovitý 
průtok vody 

qi [l/s] 

Požadovaný 
přetlak vody 

pi [MPa] 

Součinitel 
současnosti 

odběru 
vody φi[-] 

19 Výtokový ventil 15 0,2 0,05 - 

26 Nádržkový splachovač 15 0,1 0,05 0,3 

16 Mísící baterie - vanová 15 0,3 0,05 0,5 

42 
Mísící baterie – 

umyvadlová 
15 0,2 0,05 0,8 

16 Mísící baterie – dřezová 15 0,2 0,05 0,3 

8 Mísící baterie – sprchová 15 0,6 0,05 1 

 

VÝPOČTOVÝ PRŮTOK  

 

NÁVRH DN 

 

 

 

 

Objekt bude napojen pomocí vodovodní přípojky DN 60. Napojení bude provedeno 

navrtávacím pásem s uzavíracím ventilem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.12: 

Výpočet a návrh DN kanalizační přípojky 

  



 

VÝPOČET SPLAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD 

dle ČSN 75 6101, návrh dle nomogramu  

Výpočet množství splaškových vod a návrh DN : 

1. Množství splaškových vod z objektu dle vzorce   

Qd = 2,26 l/s 

 

Navržená přípojka splaškové kanalizace bude v dimenzi DN 200 ve spádu 2%. 

Napojení bude provedeno kanalizační šachticí. 

 

Výpočet množství srážkových odpadních vod (dešťových vod) : 

2. Množství dešťových vod ze střechy objektu   dle vzorce   

Ss = 598,77 m
2 

= 0,059877 ha  Ψ = 0,8 (-)  qs = 130 l/(s.ha) 

 

 

 

3. Množství dešťových vod z parkoviště a přilehlé komunikace u objektu   

 dle vzorce   

Ss = 516,41 m
2 

= 0,051641 ha  Ψ = 0,5 (-) – dlažby s pískovými spárami 

qs = 130 l/(s.ha) 

 

 

 

 

 

Navržená přípojka dešťové kanalizace bude v dimenzi DN 200 ve spádu 1%. 

Napojení bude provedeno kanalizační šachticí. 

 

 

 

Legenda : 

Dle nomogramu – průtočná kapacita tabulek PRAGMA při plném průtoku k=025, teplotou 10°C..  

Ss … plocha povodí určitého úseku story [ha] 

Ψ … součinitel odtoku z odvodňované plochy - závisí na typu povrchu[-] 

qs  … intenzita směrodatného deště [l/(s.ha)] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.13: 

Výpočet odstavných a parkovacích stání 

  



 

VÝPOČET POČTU ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH MÍST  

dle ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

 

Charakter území pro určení odstavných a parkovacích stání : 

skupina C – obce (města) nad 50 000 obyvatel (stavby v centru obce, v historickém jádru, 

v památkové rezervaci velmi dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou (stupeň úr. 

dost. 4)) 

 

Celkový počet stání pro řešené území : 

 

N = Oo · ka + Po · ka · kp 

N    …    je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (posuzované území) 

Oo    …   je základní počet odstavných stání 

Po  …   je základní počet parkovacích stání  

ka  …   je součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území 

 

Tabulka – Určení součinitele vlivu stupně automobilizace pro dané území 

 

kp ...   je součinitel redukce počtu stání pro posuzované území. Neuplatňuje se u 

bytových staveb. Určuje se podle charakteru území (A, B nebo C), stupně úrovně 

dostupnosti veřejnou dopravou (1, 2, 3 nebo 4) a podle velikosti obce 

 

Skupina 
Velikost obce 

(města) 
Součinitel kp pro charakter území 

A B C 

1 do 5 000 obyvatel 1 - - 

2 do 50 000 obyvatel 1 0,8 0,4 

3 
nad 50 000 

obyvatel 
1 0,6 0,25 

Stupeň úrovně dostupnosti 1 – 2 3 4 

Tabulka  – Určení součinitele redukce počtu stání pro dané území 

 

 

Počet odstavných stání pro bytovou část : 

Druh stavby – odstavná stání – obytný dům činžovní 

počet vozidel / 1000 obyvatel 700 600 500 400 333 290 

stupeň automobilizace 1:1,43 1:1,67 1:2,0 1:2,5 1:3,0 1:3,5 

součinitel ka 1,75 1,5 1,25 1,0 0,84 0,73 



 

Byt do 100 m
2
 celkové plochy Počet účelových jednotek na 1 stání = 1 

Byt nad 100 m
2
 celkové plochy Počet účelových jednotek na 1 stání = 0,5 

Součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území – odhad 1:2,5 - ka=1 

 

NA = Oo · ka = 1 ·  1 = 1    počet bytů 12  1 · 12 = 12 stání 

NB = Oo · ka = 0,5 ·  1 = 0,5   počet bytů 4  0,5 · 4 = 2 stání 

 

N = NA + NB = 12 + 2 = 14 stání 

 

Pro bytovou část objektu navrženo celkem 14 odstavných stání a 2 stání pro osoby ZTP. 

 

Počet parkovacích stání pro komerční část : 

Druh stavby – parkovací stání – obchod – jednotlivá prodejna 

Prodejní plocha  Počet účelových jednotek na 1 stání = 50 

Kavárna  Počet účelových jednotek na 1 stání = 12 

 

Plocha 1. = 36,29 m
2 

Zakladní počet parkovacích stání Po = 36,29/50 = 0,726 

N1 = Po · ka · kp =  0,7258 · 1 · 0,84 = 0,6096 => 1 stání 

 

Plocha 2. = 59,65 m
2 

Zakladní počet parkovacích stání Po = 59,65/50 = 1,193 

N2 = Po · ka · kp =  1,193 · 1 · 0,84 =  1,002  =>  1 stání 

 

Kavárna = 97,51 m
2 

Zakladní počet parkovacích stání Po = 97,51/12 = 8,126 

N3 = Po · ka · kp =  9,751 · 1 · 0,84 = 6,826 = > 7 stání 

 

N = N1 + N2 + N3 = 1 + 1 + 7 = 9 stání 

 

Pro komerční plochy objektu navrženo celkem 9 běžných stání a 1 stání pro osoby ZTP.  

 


