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Anotace diplomové práce 

Bc. Szwed, V. :Územní studie lokality „Proskovická“ ve Výškovicích, Ostrava, Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra městského inženýrství, 2011, stran 

55, diplomová práce.  

 

Cílem diplomové práce je navrhnout vhodné využití území dané lokality pro funkci 

bydlení a vytvoření urbanistický návrh zástavby. Jedná se o vytvoření urbanistického 

návrhu, dopravního řešení, technické infrastruktury, limity území a návrh bytového domu. 

V úvodu se práce zabývá stručnou rekapitulací východisek a definicí, základních poznatků 

o vymezeném území a dále jsou zde uvedeny podklady potřebné k řešení diplomové práce. 

Druhou polovinu teoretické částí tvoří technická zpráva variantního řešení a stručné 

ekonomické zhodnocení návrhu. V diplomové práci navrhuji využitelnost plochy této 

lokality, přičemž jedna varianta je komplexně dokončena. Obě varianty se zabývají, 

využitím plochy pro funkci bydlení a jsou navrhovány i z hlediska návštěvnosti imobilních 

občanů. Při návrhu této územní studie jsem vycházel ze zjištěných skutečností o daném 

území. 

 

 

Theanotationdiploma thesis 

Bc. Szwed, V. :Spatiallocalitystudies „Proskovická“ Výškovice in Ostrava, VSB – 

Technical University of Ostrava, Department of Urban Engineering, 2011, pages 55, 

diploma thesis. 

 

Theaimofthis thesis is to suggestanappropriateland use of „Proskovická“ lokality and 

createurbanhousing design. This thesis isconcerning on transportationsolution, 

technicalinfrastructure, land use limits and residentialbuildingproject. First part of my 

thesis dealswith a briefrecapitulationofasuniptions and definitions, basic knowledgeof a 

particular area and neceséry documentationforhandlingthis thesis. The sekond part 

consistsof a technical report variant solution and a briefecomomicevaluationoftheproposal. 

This thesis consistsoftwoalternativesdealingwith area use 

forpurposeoflieingincludingaccessibilityfordisabledcitisensoneofwhichisfullycompleted. 

My thesis containsrealinfornationabout in „Proskovická“ lokality 
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1. Úvod 

 

 

1.1 Předmět diplomové práce 

 

Předmětem diplomové práce je navrhnout vhodné využitíúzemí dané lokality pro funkci 

bydlení a vytvořit urbanistický návrh zástavby. 

 

 Účelem práce je vhodné koncepční uspořádáníplochy pro bydlení, volnočasovou 

aktivitu s vymezením klidových zón a celkové začlenění území do návazného prostředí 

s napojením na danou lokalitu v rámci města. 

 

 Dokumentace diplomové práce je zpracována ve dvou variantách, přičemž jedna 

z nich je komplexně dokončena. Obě varianty jsou řešeny plochami pro bydlení, jak 

bytovou zástavbou, tak rodinnými domy a dále vymezenými plochami pro sportovní 

aktivityzpracované v rozsahu územní studie, které budou obsahovat návrh řešení technické 

infrastruktury, dopravního napojení území a důležitýmúkolem je ochránit celou řešenou 

oblast, která se nachází v povodňové oblastí, od případné velké vody, to všes možností 

návštěvnosti imobilních občanů. 

 

 Diplomová prácese skládá ze dvou částí: textové a výkresové. Textová část 

obsahuje popis daného území, návrhy využití plochy, ekonomické zhodnocení až po 

konečný popis variantních řešení, z čehož jedna varianta bude popsána podrobněji se 

všemi náležitostmi. Výkresová část obsahuje výkresy, které byly uvedeny v zadání 

diplomové práce a byly k nim přidány doplňující výkresy.  

 

V daném území se snažím vytvořit novou plochu pro bydlení včetně návrhu 

mobiliáře a vybavenosti pro odpočinek, při čemž je uplatněna zásada souladu se stávající 

zástavbou a prostředím, jenž bude uspokojovat a naplňovat potřeby obyvatel města.  

 

Odbornými podklady jsou územní plán obce, příslušná legislativa, závazné 

předpisy a normy, odborné publikace, konzultace s odborníky a informace od vedení 

města. Součástí je fotodokumentace předmětné lokality, popisující současný stav. 
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2. Definice a všeobecné poznatky 

 

 

2.1 Územní studie 

 

Územní studie je územně plánovací podklad, který řeší územně technické, urbanistické a 

architektonické podmínky využití území. Územní studie se zpravidla zpracovává pro 

území obce nebo její části, výjimečně pro území více obcí. Používá se zejména pro získání 

variantních řešení a na ověření urbanistické koncepce pro územní plán obce nebo regulační 

plán. Zpracovává se i pro řešení vybraných problémů v území. Obsah a rozsah územní 

studie se stanoví v jejím zadání. Má-li být využita při pořizování územního plánu obce 

nebo regulačního plánu, vychází se při stanovení jejího obsahu a rozsahu přiměřeně z 

obsahového standardu příslušné územně plánovací dokumentace.[16] 

 

2.2 Občanská vybavenost 

 

Občanské vybavení, jako nejvíc heterogenní z urbanistických funkčních složek, je 

představováno velmi rozsáhlým souborem nevýrobních i výrobních zařízení, sahajících od 

správy a administrativy až po školství a výchovu. Cílem rozvoje této obslužné funkce je 

zvýšení standardu kvality a pohotovosti všech služeb, které občanské vybavení nabízí 

obyvatelům sídla i těm, kteří za službami dojíždějí. Kromě toho však představují zařízení 

občanského vybavení významný podíl z celkového objemu pracovních příležitosti. 

 

Při návrhu územní organizace občanského vybavení je nutné zejména respektovat 

požadavky jednotlivých druhů zařízení na kvalitu, rozsah a lokalizaci pozemků. Potřebné 

plochy pozemků pro jednotlivé druhy zařízení občanského vybavení jsou vyjádřeny 

v ukazatelích, které odpovídají základním požadavkům na výstavbu a provoz, a to jak pro 

obec, kde je zařízení umístěno, tak pro příslušné zájmové území.  [16] 

 

Členění občanského vybavení: 

Provozní a prostorová rozmanitost: 

- věkových skupin uživatelů, 

- charakteru používaní, 
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- poloha na území obce, 

- druhu činností. 

 

 Členěna na obory zařízení: 

- školství a výchovy, 

- kultury, 

- tělovýchovy a sportu, 

- stravování, 

- maloobchodu,  

- správy a administrativy. 

 

2.3Neorganizovaná tělesná výchova 

 

Plochy pro pěstování neorganizované rekreační tělovýchovy a sportu mají zajistit 

každodenní příležitosti pro rekreaci, pohyb a pobyt v příznivém prostředí, a to v nejbližším 

sousedství bydliště. Význam a postavení neorganizované tělovýchovy závisí na tom, jaký 

důraz klade společnost na nutnost zajištění zdravého životního tylu a jakou pozornost 

věnuje zdravotní prevenci. Zařízení tohoto druhu mají motivovat k pravidelnému pohybu 

např. spojením příležitostí k pohybu se zábavou a společenskými kontakty, mají být 

přitažlivá a dostatečně atraktivní.[16] 

 

Sportoviště jako plocha pro provozování určitých druhů sportu pod širým nebem, 

s příslušnými technickými parametry a povrchovou úpravou  - podle druhu a požadavků 

určitého sportu.  [16] 

 

Dětské hřiště je vymezené prostranství v určitém areálu, kde se mohou děti volně 

pohybovat a využívat všech statických nemovitých objektů (prolézačky, pískoviště atd.) 

k vyhovění svých momentálních nálad a nápadů realizovaných v rámci možnosti a určení 

hřiště. Svobodný pohyb pro prostranství a možnost využívat veškerého vybavení a součástí 

hřiště je samozřejmostí. Hřiště bývá vymezeno plotem, důležitým aspektem jsou stromy, 

které tvoří potřebný polostín. [1] 
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Restaurace je druh podniku, ve kterém je nabízeno ke koupi jídlo a pití. Jedná se 

zpravidla o místnost či budovu, ve které je v určitém časovém rozmezí možné zakoupit 

uvařená jídla. Restaurace má zpravidla uzpůsobenou otevírací dobu dle obvyklých 

stravovacích návyků. Otevírá se většinou dopoledne kvůli výdeji obědů, druhá špička se 

nachází ve večerních hodinách. 

 

2.4Rodinné domy 

 

Rodinné domy jsou obytné domy určené pro bydlení rodin, se samostatným vstupem 

z veřejné komunikace nebo přilehlého pozemku. 

 

Rodinný dům, vzhledem k tomu, že slouží k trvalému bydlení jedné nebo několika rodin, 

obsahuje 1 až 2 byty, výjimečně 3 byty. Rodinný dům poskytuje obyvatelům ze všech 

obytných domů největší soukromí. Umožňuje řešení prostoru pro bydlení podle 

individuálních potřeb, činnosti bydlení zde lze obohatit možnostmi, které poskytuje 

zahrada.   [16] 

 

2.5Bytové domy 

Bytové domy jsou obytné budovy obsahující více bytů přístupných ze společné 

komunikace, kterou může být schodiště (s výtahem u domů 5 a více podlažních), chodba 

nebo pavlač. Byty jsou v těchto domech obývanými rodinami s různým počtem členů, tzn. 

s různou skladbou domácnosti. Obyvatelům jednotlivých bytů slouží vedle bytů také 

společné domovní vybavení umístěné v bytovém domě i vně domu, ale v jeho 

bezprostřední blízkosti. V bytových domech nelze dosáhnout takového spojení bytu 

s přírodou jako u rodinných domů, a proto se u bytů navrhují balkóny, lodžie, případně 

terasy, aby tento nedostatek částečně nahradily.[16] 

 

Můžeme je dělit podle výšky zastavění, udané počtem nadzemních podlaží. Rozlišují se na: 

 

- nízkopodlažní (do 4 nadzemních podlaží), 

- středně vysoké (5 až 8 nadzemních podlaží), 

- výškové (9 až 15 nadzemních podlaží, 16 a více nadzemních podlaží). 
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2.5.1Bodový bytový dům 

 

Je zvláštním druhem schodišťového domu s větším počtem bytů. Výška těchto domů se 

navrhuje ve 3, 4, 6 a 8 nadzemních podlažích. Je obvykle řešen jako volně stojící objekt. 

Proto bývá také označován jako villadům. S ohledem na nízkou výšku zástavby jsou 

vhodné pro byty, středních a větších velikostních kategorií. Schodiště se v půdoryse 

bodových domů umísťuje buď u průčelí, nebo uvnitř dispozice.[16] 

 

Z hlediska urbanistického rozeznáváme zástavbu: 

 

- izolovanou v řadě, rovnoběžnou s uliční čarou anebo kolmou na uliční čáru,  

- šachovnicovou, 

- volnou ve skupinkách. 

 

2.5.2 Chodbový bytový dům 

 

Chodbový dům je druh bytového domu se střední chodbou probíhající po délce celého 

objektu, ze kterého jsou zpřístupněny jednotlivé byty. Tento princip umožňuje použít byty 

úrovňové nebo víceúrovňové, tzv. mezonety.  

 

 Při použití principu jednoúrovňových bytů se v chodbových domech navrhují byty 

nízkých, výjimečně středních velikostních kategorií, protože jsou vždy orientovány na 

jednu světovou stranu. Při středních a velkých bytech by došlo k dlouhým vnitrobytovým 

komunikacím souběžných s přístupovou střední chodbou, což není ekonomicky výhodné. 

Z uvedených důvodu se chodbové domy s jednoúrovňovými byty hodí především pro 

hotelové domy s malými byty. Domovní vybavení a technické zařízení by se mělo 

přibližovat k vybavení hotelovému. Vertikální komunikace bývají často umísťovány ve 

středním traktu nebo u průčelí domů a toto řešení je s ohledem na jejich počet v porovnání 

k počtu bytů na podlaží ekonomický výhodné.[16] 
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Zástavba chodbového domu může být: 

 

- v řadě, podél komunikace, 

- kolmo na komunikaci, 

- volná zástavba. 

 

2.6Záplavové území 

 

Záplavová území jsou vodoprávními úřady administrativně stanovená území, která mohou 

být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Cílem stanovení záplavových území 

je vytvoření územního limitu pro zástavbu v oblastech s nejvyšším ohrožením lidských 

životů a majetků.  [7] 

 

2.6.1 Protipovodňový val 

 

Tradičním typem protipovodňové hráze je protipovodňový val, tedy zvýšený pás terénu 

zpravidla po délce vodního toku nebo kolem chráněného objektu v jeho blízkosti. 

Zpravidla je základ hráze tvořen zeminou, případně i štěrkem nebo velkými kameny. 

V místech, kde lze očekávat silnější proud vody, a ve městech se budují betonové či zděné 

hráze nebo nábřeží. 

 

2.7Obytná zóna 

 

Obytné zóny jsou místní komunikace se smíšeným provozem, zpravidla se zpevněnými 

plochami v jedné úrovni, kde je stavebními úpravami zajištěn provoz vozidel omezenou 

rychlostí a kde je pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel veden ve společném 

prostoru. V obytné zóně převládá pohybová funkce nad dopravní. Uspořádaní obytné zóny, 

včetně označení jejich rozsahu, musí zajišťovat bezpečný a samostatný pohyb osobám 

s omezenou schopnosti pohybu a orientace a musí zde být zřízen funkční systém 

přirozených nebo umělých vodicích linií. [8] 
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3. Popis a charakter daného území 

 

3.1 Stručná charakteristika městské části 

 

Městský obvod Ostrava – Jih se rozkládá na území tří původních obcí – Zábřeh nad Odrou, 

Výškovice, Hrabůvka a tento obvod tvoří ještě dvě části– sídliště Dubina a Bělský les. 

Zaujímá plochu 17 km2. V současné době je charakterizován jako nejlidnatější území 

Ostravy a tím i jako jedno velké sídliště. Počet obyvatel obvodu je 110 887, což by jako 

samostatné město bylo páté největší v České republice. 

 

Historii obvodu lze vyčíst už ze znaku, který byl vytvořen v roce 1994 a vychází 

z pečetních obrazů původních obcí. Základem znaku je čtvrcený štít. První pole převzalo 

symboliku pečeti Zábřehu. Jedná se o tři stříbrné kužely v červeném poli, které v minulosti 

vyjadřovaly příslušnost k olomoucké kapitule. V druhém modrém poli jsou stříbrné váhy, 

které jsou odrazem vyškovského znaku. V třetím modrém poli je stříbrná ryba, což 

představovalo zdejší rozsáhle rybníkářství v Hrabůvce. Poslední stříbrno-červené šachové 

pole je heraldickou stylizací soudobé sídlištní zástavby.  

Tab. 1 Věkové složení obyvatel Ostrava - Jih (rok 2011) 

občané mladší 

15 let 

občané od15 

let 
celkem občanů cizinci celkem obyvatel 

14 356 92 486 106 847 4 045 110 887 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Znak části Ostrava - Jih 
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3.1.1Historie Ostravy – Výškovic 

 

První písemná zmínka pochází z roku 1408. V listině se praví, že Hanuš z Bělé přijal 

biskupské léno na Starou Bělou a Výškovice. Výškovice byly součástí starobělského léna 

až do roku 1558, kdy přešly pod Zábřeh. Od roku 1652 přešlo zábřežské léno, a s ním i 

Výškovice, do majetku olomoucké kapituly, která je připojila k Petřvaldu. Součástí 

petřvaldského panství byly Výškovice až do roku 1848. 

 

Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, výjimkami byly někteří živnostníci 

(např. kovář). Ačkoliv industrializace zasáhla celé území Ostravy, v nepřevážně 

zemědělském charakteru obce se nijak zvlášť neprojevila. Výškovice tak spolu 

s Antošovicemi, Martinovem, Pustkovcem a Proskovicemi byly jediné obce, které 

prakticky neovlivnila imigrační vlna z přelomu 19. a 20. století. 

 

K Moravské Ostravě byly Výškovice připojeny 1. července 1941. Samostatnost 

získaly 16. května 1954. Opětovné připojení k Ostravě proběhlo 1. ledna 1966. 

 

Výškovice jsou historická obec ležící na území Ostravy. V současné době tvoří 

místní část městského obvodu Ostrava – Jih a skládají se ze dvou částí – z původních 

Starých Výškovic a ze sídliště Nové Výškovice, které bylo vybudováno v 70. letech 20. 

století. Výškovice sousedí s lesoparkem Bělský les. 

 

3.1.2 Složení obyvatel 

Ve Výškovicích žije celkem 14 215 obyvatel, z toho je 6 986 mužů a 7 229 žen. Celkový 

průměrný věk obyvatel je 42,10 let, u mužů je to 40,71 a u žen 43,44 let. 

Tab. 2Věkové složení obyvatel Vyškovice (rok 2011) 

Věk Skupina Počet 
0 - 5 Děti 787 

6 – 18 Školáci 1 471 

19 - 60 Produktivní věk 8 776 

60 + Senioři 3 181 
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3.2 Územní plán 

 

Zastupitelstvo města Ostrava schválilo územní plán dne 23. 6 2005.  Je tvořen z technické 

a grafické části.  Tento územní plán je postupně doplňován dle aktuálních potřeb města, 

poslední změna jeke dni 17.5. 2011 ve znění schválených změn a provedených úprav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2Výřez z územního plánu s vyznačením řešeného území (červeně). 

V dnešní době je řešené území vedeno jako plocha pro bydlení individuální. Velká 

část řešeného území spadá do záplavového území povodí Odry. 

 

3.2.1 Regulativy: bydlení individuální 

 

1. Vhodné  

- Různé typy rodinných domků a vesnické zástavby s hospodářským zázemím, 

užitkovým využitím zahrad a možností chovu zvířectva. 

- Vybavenost sloužící k uspokojování denní potřeby obyvatel území: zařízení obchodu, 

služeb, místní správy, školská, zdravotní, sportovní, stravovací, společenská. 

- Příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště, vestavěné a jednotlivé 

boxové garáže. 
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- Zeleň veřejná, obytná, ochranná. 

 

2. Přípustné 

- Nízkopodlažní nájemné bytové domy (max. 3.N.P.) 

- Vybavenost sloužící širšímu území: obchod, služby, zařízení administrativní, 

církevní, sportovní, rekreační, zábavní, kulturní, ubytovací, sociální, školská, 

zdravotnická, volnočasová. 

- Nerušící drobná výroba a služby, malé řemeslné provozovny, zahradnictví. 

- Zahrady. 

- Nezbytná technická vybavenost. 

 

3. Výjimečně přípustné 

- Vhodné individuální rekreační objekty. 

- Větší rekreační střediska, penziony, hotely. 

- Zahrádkářské osady. 

- Benzinová čerpadla.   

- Skupina boxových garáží. 

 

3.3 Základní údaje 

 

3.3.1 Vymezení řešeného území 

 

Řešená lokalita se nachází na okrajové části katastrálního území Ostrava - Výškovice. 

Vymezená plocha se nachází v těsné blízkosti ulice „Proskovická“ a v  obklopení 

vedlejších obslužných cest. V severní části je území omezeno skupinou rodinných domů a 

pozemky, které jim příslušejí. Z jižní strany je obslužná komunikace, za kterou se 

nacházejí rodinné domy, které jsou souběžné s komunikací. Západní část je taktéž 

vymezena obslužnou komunikací, za níž se nachází zahrádkářská osada. V severozápadní 

části je sportoviště, sloužící místním obyvatelům. Omezení z východní strany je ulicí 

Proskovická, která slouží jako hlavní tah mezi Výškovicemi a Proskovicemi,kolem ní je 

drobná a ochranná zeleň.  Za touto komunikací se nacházejí bytové domy.  
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Řešené území je dostupné ze tří stran (východní, severní a jižní), kolem něho vedou 

místní a obslužné komunikace. Dostupnost veřejnou dopravou je dobrá, městská 

autobusová zastávka se nachází v těsné blízkosti území a tramvajová zastávka ve 

vzdálenosti 500 metrů. 

 

Občanská vybavenost nacházející se v okolí je tvořena sportovištěm, Hospicem sv. 

Lukáše, lékárnou, poliklinikou, poštou, kulturním domem a školským zařízením od 

mateřských škol až po vysokou školu. 

3.4 Současný stav 

 

Řešené území se rozkládá na ploše 97 987 m2. Terén je mírně svažitý směrem do středu 

území. Řešená oblast se nachází pod výškovou úrovní ulice Proskovická. Velká část 

plochy je pokryta pouze nízkou zelení, porostem travin, ve kterém jsou vyšlapané 

chodníky, kterými si místní obyvatele krátili cesty na zastávku a přilehlé zahrádkářské 

osady. Jihozápadní část je pokryta hromadami navezených kup zeminy, suti a různých 

materiálů, které sem postupně dlouhou dobu naváželi místní obyvatele a vlastníci pozemků 

v zahrádkářské osadě. Veškeré tyto návozy jsou nyní pokryty náletovou zelení, nyní 

středního vzrůstu. Východní část, která je ve svahu k ulici Proskovická, je pokryta nízkou, 

střední ale i vzrostlou zelení, většina této zeleně je značně poškozena, což se projevuje 

schnutím a odlamováním jejích částí. 

 

Ve středu území směrem k západní straně se tyčí vzrostlé stromy, které kdysi 

lemovaly malý pramen, který je nyní vyschlý. Mezi těmito stromy je vrt českého 

hydrometeorologického ústavu. Kolem západní části vede elektrické nadzemní vedení  

VN, které z části zasahuje v severozápadní části do řešeného území. 
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Obr. 3  Snímek znázorňující současný stav (sever) 

 

 

Obr.4 Snímek znázorňující současný stav (jih) 
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3.4.1 Majetkoprávní poměry řešenéhoúzemí 

 

Plocha se skládá z 34 pozemků dle katastrální mapy, druhy pozemků jsou orná půda, trvalý 

trávní porost a ostatní plochy. Vlastnické právo mají právnické i fyzické osoby. 

Tab.3  Majetkoprávní poměry 

Parcelní číslo Výměra [m2] Druh pozemku 

886 18 258 Trvalý trávní porost 

595 3 624 Orná půda 

593 1 464 Orná půda 

443 3 235 Orná půda 

772 132 Ostatní plocha 

775 73 Ostatní plocha 

602/2 2 459 Orná půda 

602/3 966 Orná půda 

602/4 141 Orná půda 

603/2 294 Orná půda 

883/1 3 780 Orná půda 

883/2 311 Orná půda 

883/3 556 Orná půda 

883/4 37 Orná půda 

883/5 6 381 Orná půda 

884/1 32 Ostatní plocha 

884/5 621 Ostatní plocha 

884/6 514 Ostatní plocha 

885/1 5 788 Orná půda 

885/3 3 404 Orná půda 
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3.5Limity území 

V okolí řešeného území a v něm se nachází:  (výkres č.3 limity území) 

- nadregionální biocentra 

- lokální biokoridor 

- dopravní napojení 

- zemědělský půdní fond 

- přírodní léčivý zdroj  

- mělký vrt ČHMÚ 

- záplavové území Q20 

- záplavové území Q100 

 

 

 

885/4 56 Orná půda 

885/5 609 Orná půda 

885/6 1 464 Orná půda 

885/7 686 Orná půda 

885/8 792 Orná půda 

808/1 123 Orná půda 

808/2 23 165 Orná půda 

808/3 691 Orná půda 

808/4 337 Orná půda 

808/5 400 Orná půda 

808/6 10 051 Orná půda 

793/165 1 384 Ostatní plocha 

793/378 3 075 Ostatní plocha 

793/378 3 075 Ostatní plocha 
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3.5.1 Ochranná pásma 

 

Tab.4 Ochranná pásma 

Druh  Ochranné pásmo [ m ] 

Kanalizace dešťová DN 800 BET 2,5 

Kanalizace jednotná DN 1400 SKL. 2,5 

Kanalizace splašková DN 800 BET. 2,5 

Vodovod DN 100 PVC 1,5 

Vodovod DN 600 OCEL 2,5 

El. vedení nadzemní VN do 35kV 7,0 

Plynovod NTL DN 300 OCEL 1,0 

Plynovod VTL DN 500 OCEL 40,0 

 

- Lokalita se nachází v ochranném pásmu pozorovacího vrtů ČHMÚ č.4, které bylo 

stanoveno Rozhodnutím č.40/76 Národního výboru města Ostravy ze dne 3.9.1976, 

zn. Voda 910/76/Ma. O změnu využití území postačí informovat pobočku ČHMÚ 

v Ostravě. 

 

- Lokalita se nachází v ochranném pásmu 2. stupně přírodního léčivého zdroje 

lázeňského místa Nový Darkov v Klimkovicích, které bylo vyhlášeno usnesením 

vlády ČSR č. 27 ze dne 3.2.1982, a pro vydání souhlasu vodoprávního úřadu bude 

nutné ještě stanovisko Inspektorátu lázní zřídel, pokud zásah do území bude 

hlouběji než 6 m. 

 

 

- Dalším limitem území je stávající zástavba, která se nachází v těsné blízkosti 

řešeného území. Zde musí byt dodržen požadavek na dodržení odstupných 

vzdáleností od stávajících staveb a hranic pozemků, které jsou ohraničeny plotem. 

Všechny zmíněné limity je při vytváření návrhů nutno respektovat a dodržet 

předepsaná ochranná pásma. 

 

- Důležitým limitem území jsou hranice záplavového území při průtoku Q20 a Q100. 

Toto záplavové území se vyskytuje ve velké části plochy, proto je podmiňující 
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investice výstavba protipovodňového valu. V záplavovém území Q100 byla max. 

výška hladiny 1,5 m nad úrovní terénu. 

 

3.6 Popis dané lokality 

 

Území se nachází poblíž hlavních tahů na Starou Bělou a Novou Bělou, vzdálena od  

území je také silnice první třídy (Rudná) tahu Ostrava – Havířov.  Po ulici K Odře, která se 

nachází v severní části, vede cyklostezka a dále lemuje břehy řeky Odry. 

 

Zájmové území se nachází na okraji Ostrava– Výškovice. Tato volná plocha vytváří 

ve Výškovicích rozsáhlou zeleň mezi bytovými a rodinnými domy, ačkoliv její stav je 

neudržovaný a postupem času zarůstá nekontrolovatelným způsobem. Takto neudržovaná 

plocha s mnoha nekvalitní zeleně, jejího špatného vzhledu včetně schnutí, odlamování 

části koruny a vyvrácení vzrostlých stromů. 

 

Dané území je zastavěno z východní strany bydlením hromadným, které tvoří 

centrum Výškovic, stavby jsou výškově odlišné.  Z jižní a severní strany je bydlení 

individuální, tvořené převážně rodinnými domy s přilehlými zahradami, vytvářející 

postupnou návaznost na okolní ráz. Západní strana je pokryta řadou vzájemně propojených 

zahrádek. Tato zahrádkářská osada vytváří návaznost na externí louky a povodí řeky Odry. 

Mezi touto zahrádkářskou osadou je umístěné sportoviště. 

 

Dostupnost řešeného území z hlediska dopravy je dostačující. Autobusové zastávky 

jsou hned dvě v těsné blízkosti na ulici Proskovická, obslužnost zajišťuje DPO 

v pravidelných časových intervalech autobusové linky MHD č. 77. Tramvajové zastávky 

se nacházejí přibližně 500m od řešeného území v zastavěné části na ulici Výškovická, 

obslužnost taktéž zajišťuje DPO tramvajovým spojením č. 2, 6, 7, na této ulici se nacházejí 

i zastávky trolejbusu a autobusu č. 31, 41, 60. 

 

Občanská vybavenost v blízkosti řešeného území a Výškovic je dostatečně 

zajištěná. V docházkové vzdálenosti 500 m od řešeného území se nachází Hospic sv. 

Lukáše, sportoviště, turistický oddíl, základní škola, mateřská škola a vysoká škola. 

V těsné blízkosti za docházkovou vzdálenosti jsou lékárna, poliklinika, kulturní dům, 
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pošta, sportoviště, čerpací stanice, zábavní centrum, klubovny oddílů, mateřské školy, 

základní školy, vysoké školy, vyšší odborné školy a školy pro děti, studenty se zdravotním 

postižením a zdravotním znevýhodněním. Ostatní veřejné složky se nacházejído 

vzdálenosti 4 km. 

 

Napojení technickou infrastrukturouna řešené území je pomocí kanalizace, 

vodovodu,  plynovodu, veřejného osvětlení a energetiku. Veškeré tyto sítě se nacházejí 

v těsné blízkosti řešeného území nebo jim dokonce procházejí. Nevzniknou žádné 

komplikace s napojením na tyto sítě. 

 

Podmiňující investice je v podobě výstavby protipovodňového valu, který zde musí 

byt, aby zamezil případné povodni.  
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4.Návrh řešení 

 

 

4.1 Možnost využití území 

 

Hlavním a nejdůležitějším úkolem, před započetím návrhu bylo zajistit opatření proti 

povodním, jelikož velká část území se nachází v záplavové části. Možnosti opatření byly 

dvě, první uvažovala s protipovodňovým valem, druhá v zavezení celého záplavového 

území. Po konzultacích a odborné poradě na povodí Odry navrhuji protipovodňový val, 

který zamezí přístupu vody. Veškerá vzrostlá zeleň, návozy suti, hromady zeminy a další 

nežádoucí materiály a prostředky, které do tohoto území nepatří, budou odstraněny.  Podle 

platného ÚP má být území využito prostavby bydlení, a to jak individuální rodinné domy, 

tak bytové domy. V obou variantách se také objevuje občanská vybavenost, a to restaurace 

s večerkou. Zóny klidu, odpočinku a volnočasové aktivity jsou řešeny pomocí dětského 

hřiště, sportoviště a vzrostlou zelení s mobiliářem. 

 

4.1.1 Varianta A 

 

Ve variantě A je stěžejní protipovodňový val, umístěný na hraně ochranného pásma 

plynovodu. Val je navržen ze zeminy, která bude odtěžena při výkopech pro podzemní 

garáže, nadbytečná zemina se použije pro vysvahováni východního břehu směrem k ulici 

Proskovická. Protipovodňový val bude vysokýdva metry, široký v patě jedenáct metrů a v 

koruně dva metry, celý bude zatravněn bez vzrostlé zeleně a keřů, koruna bude nepojízdná. 

 

Obytnou zástavbu tvoří čtyři chodbové domy, devět bodových domů,dvacetdva 

rodinných domů, restaurace s večerkou, dětské hřiště a sportoviště. Do území je pět vstupů, 

dva vstupy z jižní stranyz ulice Špilarova, dva z východní strany z ulice Proskovická a 

jeden ze severní z ulice Smrčková. 

  

Chodbové domy obsahují 34 bytových jednotek. Většina je koncipována s menší 

plošnou výměrou. Domy jsou umístěny rovnoběžně s ulicí Proskovická, mezi těmito domy 

se nachází obytná ulice.Vjezd do obytné ulice je přes zvýšenou nájezdovou rampu. V této 

obytné ulici je jedna strana vymezena pro parkovací stání, druhá slouží pro místní občany 
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k volnému času a odpočinku. Všechny čtyři chodbové domy budou mít podzemní garáže 

s jednosměrným provozem, nájezd a výjezd po šikmé rampě. Mezi dopravním prostorem a 

plochou pro odpočinek a aktivity jsou umístěny vzrostlé stromy, které tvoří oddělovací pás. 

 

Bodové domy jsou umístěny mezi protipovodňovým valem a chodbovými domy. 

Rozděleny sítí komunikací na dvě plochy. V první ploše je umístěno šest bodových domů 

ve dvou řadách, jedna řada domu je rovnoběžná s protipovodňovým valem a druhá řada 

rovnoběžná s chodbovým domem. Vzájemně propojené sítě pěších komunikací rozdělují 

plochu a vytvářejí tak menší plochy určené ke každému domu zvlášť.  Druhá plocha 

obsahuje tři bodové domy,z toho jsou dva rovnoběžně s chodbovým domem a jeden je 

umístěn kolmo k těmto domům. Taktéž jsou rozděleny sítí pěších komunikací, které 

vytvářejí menší plochy, které budou obhospodařovat majitelé domů. 

 

Rodinné domy v severním cípu území jsou čtyři s vlastními pozemky, jsou 

umístěny podél komunikace. Jsou odlišného tvaru a velikosti než ostatní. Tyto domy jsou 

vystavěny nad stávající dešťovou a splaškovou kanalizací procházející řešeným územím, 

nemohou být oploceny. Další část rodinných domů se nachází na jižní straně řešeného 

území a je rozdělena dál podle velikosti a tvaru domu. Osm domů je umístěno kolem 

komunikace blíže k valu, mají každý svůj pozemek, jsou odděleny plotem. Dvěma krajním 

domům na jižní straně vede přes pozemek stávající vodovod. Zbývajících devět rodinných 

domů je umístěnopo obou stranách kolem komunikace, která je rovnoběžná s ulicí 

Proskovická. Taktéž dva domy na jižní straně mají vodovodu jdoucího přes jejich 

pozemek, tyto pozemky nemužou být oploceny. Řada pěti domů, lemující ulici 

Proskovickou, máčást pozemků ve svažitém terénu. 

 

Občanská vybavenost je zastoupena restaurací s večerkou. Restaurace je navržena 

pro čtyřicet strávníků, součástí je hygienické zařízení pro muže, ženy a imobilní 

návštěvníky. Umístěna je v těsné blízkosti komunikace, která se napojuje na ulici 

Proskovická. Parkovací stání pro návštěvníky je na komunikaci, stání pro zaměstnance a 

zásobování je z boku restaurace. 

 

Dětské hřiště a sportoviště je umístěné v blízkosti restaurace, tak aby návštěvníci 

restaurace viděli na tyto plochy. Sportoviště,kolem něhož je plot,slouží jako multifunkční 
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hřiště pro různé druhy sportovních aktivit. Dětské hřiště je určeno pro věkovou kategorii 

od 3 do 12 let. Počet prvků na hřišti je sedm,z toho dva pro imobilní občany. 

 

4.1.2 Varianta B 

 

Liší se od varianty A jen málo, ale v podstatných věcech. Obytná ulice s chodbovými 

domy, šest bodových domů v severní části, devět rodinných domů blíže 

k protipovodňovému valu, restaurace, dětské hřiště a sportoviště zůstávají stejné. 

 

Změna nastává u rodinných domů v severním cípu území, kde místo čtyř domů 

navrhuji jen dva, které nebudou postaveny přímo nad dešťovou a splaškovou kanalizací. 

Další výhodou je velikost pozemků, která u těchto domů vznikne. Na zbytku plochy 

v severním cípu budou vysazeny vzrostlé stromy a nižší zeleň. 

 

Další odlišnost od varianty A je u plochy s třemi bodovými domy. Dva jsou 

rovnoběžně umístěny s chodbovým domem a pojízdnou komunikací, třetí je na protější 

straně od protipovodňového valu. Mezi těmito domy je vytvořené parkovací stání, na které 

navazuje zpevněná plocha, která slouží jako náměstíčko, uprostřed něhož se nachází kašna. 

V rohu této plochy se nachází dětské hřiště, kolem něhož bude dřevěný plot. 

 

Poslední věc, která je odlišná, je umístění bytových domů pod ulicí Proskovická 

místo rodinných domů. Navrhuji tři bytové domy, které budou mít parkovací stání na 

povrchu. 

 

V obou variantách je kolem protipovodňového valu obslužná komunikace, která 

bude sloužit místním občanům pro volný čas a bruslařská využití. V návrzích dále budou 

umístěny lavičky a odpadkové koše u bytových domů, hřišť a protipovodňového valu. 

 

4.1.3 Vyhodnocení variant řešení 

Pro variantu, která má být komplexně dokončena a má být stěžejní, jsem si vybral variantu 

B. Zejména pro její urbanistické řešení a návaznost na okolní zástavbu. Kolem ulice 

Proskovická je stávající zástavba řešená bytovými domy, proto jsem se snažil zachovat ráz 

tohoto prostředí a umístit v řešeném území na okraji taktéž bytové domy.  
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V severním cípu území je z ekonomického hlediska lepší umístit jen dva rodinné 

domy, které nebude přímo nad kanalizacemi, plochy pozemku nebudou moct být oploceny. 

Nebude nutno kanalizaci přeložkovat a plocha pozemku bude dosti velká, na zbývající 

veřejné zatravněné částí se osadí vzrostlá zeleň. 

 

Posledním důvodem bylo vytvoření další klidové zóny mezi bodovými domy 

pomocí malého náměstíčka, jehož dominantou je vodní prvek – kašna. V jeho těsné 

blízkosti se nachází dětské hřiště, na které je vidět i z okolních domů a náměstíčka. 

 

Varianta A má celkové zastavěné plochy 32 859 m2 s toho stavby pro bydlení 

11 352 m2, komunikace 16 097 m2, sportoviště a dětské hřiště 1450 m2, protipovodňová 

val 3960 m2. Počet bytu 244 a rodinných domů 22. Výstavba 4 rodinných domů 

v severním cípu území by si vyžádala značné finanční prostředky k přeložkování 

kanalizaci, což se vzhledem porovnaní užitku rodinných domu a stávajících kanalizací 

nevyplatí. 

 

Varianta B má celkové zastavěné plochy s toho stavby pro bydlení 11 702  m2, 

komunikací 16297 m2, sportoviště a dětská hřiště 1825 m2, protipovodňový val 3960 m2. 

Počet bytu 288 a rodinných domů 15. Tato varianta je příznivější jak pro počet bytových 

jednotek, tak z hlediska finančních prostředků a celkového urbanistického uspořádaní 

zástavby. 
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5.Podrobné řešení vybrané varianty 

 

 

5.1Komplexní urbanistická řešení 

 

Návrh se snaží navázat na stávající urbanistickou strukturu lokality. Vychází ze stávajících 

spádových a výškových poměrů v okolí řešeného území. Zároveň se snaží respektovat 

moderní urbanisticko – architektonické principy tvorby nové obytné zástavby. Návrh 

v maximální míře využívá celou plochu pro zastavění obytnými a rodinnými domy a jejich 

vzájemné propojení s okolím pomocí sítě komunikací. Snaha omezení rovné ulice a 

monotónního veřejného prostoru je pomocí odlišné zástavby a ve změně návaznosti 

komunikací, dále umístění obytné ulice, do které je vjezd zajištěn šikmou rampou. 

Zbývající prostory jsou využity jako odpočinkové plochy a plochy pro volnočasovou 

aktivitu. 

Umístění bytových a rodinných domů akceptuje požadavky na oslunění staveb, odstupy 

staveb odpovídají technickým požadavkům na výstavbu. 

5.2 Stavební objekty vztažené k variantě B 

 

5.2.1 Chodbový dům (SO 01) 

 

V celém území se nacházejí čtyři chodbové domy, které mají podzemní garáže. Chodbový 

dům má celkem 34 bytových jednotek, přičemž každý byt má buď terasu nebo balkón. 

Omezen je počtem tří nadzemních podlaží, má rovnou střechu.Ze strany, kde se nacházejí 

terasy, bude od objektu vysvahovaný terén, zamezující vniknutí povrchové vody do 

objektů. 

 

Podzemní podlaží, ve kterém jsou jen podzemní garáže, má světlou výšku 2,1m. 

Odstavná stání jsou podélná, šikmá 60°a 45°, provoz je zřízen jen jednosměrný. Garáže 

jsou zabezpečeny proti vniknutí cizích osob rolovacími vraty, ke kterým budou mít 

ovládací zařízení jen majitelé bytů. Výstup z garáží do nadzemního podlaží je pomocí 

schodiště umístěného v rohu mezi dvěma trakty, u schodiště je i úklidová místnost. 
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První nadzemní podlaží, v úrovni terénu, má šest vstupů do budovy, z toho jeden 

vstup  do technické místnosti, další dva  do chodby domu a poslední dva do zádveří 

přilehlých bytů. Před těmito vstupy je zpevněná plocha, sloužící k přístupu a vhazování 

listin do poštovních schránek, které jsou umístěny v rozmezí výšky 700 – 1700mm, nad 

nimi je osazena stříška. V tomto podlaží se nachází 12 bytových jednotek 2+KK a 3+KK 

s plochou od 55,0m2 – 85,0m2, k nim náleží i terasy, dále je zde i jeden nebytový prostor, 

sloužící jako skladovací místnost.  Do čtyř bytů ve východním traktu je vstup do bytu ze 

zádveří. V západním traktu je vstup do bytu řešen přes podélnou chodbu. Vstup u 

schodišťového prostoru je také řešen pomocí zádveří s prostorem pro výběr poštovních 

schránek z vnitřní strany objektů. 

 

Druhé nadzemní podlaží je 3m nad úrovní terénu. Vstup zajišťuje schodiště, 

z tohoto schodišťového prostoru je přístup do úklidové místnosti a skladovacího prostoru 

dále do chodeb dvou traktů. Z východní chodby se vstupuje do skladovacího prostoru a do 

čtyř bytů 3+KK s plochou 70m2 s balkónem. Západní chodbou je přístup do sedmi bytů 

2+KK s plochou 55,0 –66,5m2. Krajní byt mezi trakty má terasu umístěnou na polovině 

střechy spodního bytu, na tuto terasu se vstupuje po schůdcích, jelikož strop musí splňovat 

energetické požadavky, druhou polovinu tvoří pás zelené střechy s nízkým porostem a 

štěrkovým zásypem. 

 

Třetí nadzemní podlaží je 6m nad úrovní terénu. Podlaží je totožné jako druhé, jen 

s malými úpravami. Přístup do skladovacího prostoru, v tomto patře pouzejeden,je ze 

schodišťového prostoru. Byt na rozmezí traktu nemá terasu, ale jen balkón. 

 

5.2.2 Bodový dům  (SO 02) 

 

V území se nachází 9 těchto domů, jsou nepodsklepené, veškeré odstavná stání jsou 

umístěna na povrchu. Tyto domy jsou třípodlažní, s rovnou střechou. Bodové domy mají 

v jednom podlaží čtyři byty, což zajišťuje dostatečně velkou plochu obytných místností, ke 

kterým náleží také balkóny. 

 

Kolem těchto domů je zeleň, kterou protíná síť pěších komunikací a vytváří tak 

oddělenou plochu, která náleží danému domu.  Tuto plochu můžou podle vlastního uvážení 
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obhospodařovat a využívat majitelé domů, s tím je spjata také údržba zeleně a veškeré 

vybavení na nich umístěné. 

 

5.2.3 Bytové domy  (SO 03) 

 

Navrženy jsou tři bytové domy pod ulicí Proskovická, jsou nepodsklepené, výškově 

omezené na tři nadzemní podlaží. Střecha je rovná, vstup do budovy je pouze jeden. 

V jednom podlaží jsou 3 bytové jednotky, přičemž jeden byt má plochu 120 m2, k němu 

ještě náleží terasa nebo balkon. Skladovací prostory se nacházejí u vstupu do objektu. 

 

5.2.4Rodinné domy  (SO 04) 

 

V řešeném území jsou tří různé typy s celkovým počtem 14 domů, všechny mají sedlovou 

střechu. V severním cípu území jsou dva domy s plochou pozemků 200m2 a 180m2, jejich 

hranici s okolím tvoří plot.Vjezd na pozemek u domu na západní straně je přímo 

z komunikace, na východní straně přes sníženou pěší komunikaci. V jižní části území 

kolem ulice, která se nachází blíže protipovodňového valu, je navržen další typ s počtem 9 

domů, plocha pozemků se rozkládá na 65 – 110 m2, vjezd na pozemek západních domů je 

přes sníženou část pěší komunikace, u domu na východní straně z komunikace. Zbývající 

typ domu je na západní straně komunikace vedoucí z jižní strany směrem k restauraci, 

plochy pozemků jsou v rozmezí 70 – 80m2, hranice mezi rodinnými domy a komunikacemi 

tvoří plot. 

 

5.3 Dětská hřiště 

 

V návrhu jsou navržena dvě hřiště, jedno je umístěno vedle náměstíčka a druhé v blízkosti 

restaurace. Obě tato hřiště jsou navržena pro věkovou kategorii od 3 do 12 let. Hřiště je 

navrženo také pro imobilní návštěvníky, jako povrch hřišť je navržen monolitický 

syntetický povrch, aplikován jako dvouvrstvá elastická sendvičová konstrukce na 

podkladním kamenivu. Hlavní konstrukci tvoří pryž tloušťky 40mm, nášlapná vrstva 

10mm tvořená PUR pojivem. 
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Počet prvků na hřišti v blízkosti restaurace je šest(pískoviště, dvě houpačky, hrad se 

skluzavkami, překážková dráha a dva prvky pro imobilní občany, což je kolotoč a 

houpačka) s celkovou plochou 500m2. Počet prvků u náměstíčka je pět s plochou 

277m2(pískoviště, dvě houpačky, dva prvky pro imobilní návštěvníky).Tyto prvky byly 

vybrány od společnosti MOOZ.(viz. příloha č. 3) 

 

Bezpečnostní plocha jednotlivých prvků je u dřevěné houpačky 6,5 x 8,5m, 

houpačka v palisádě 8 x 5,4m, pískoviště 6 x 6m, překážková dráha 10 x 9m, lavička 4,5 x 

3,4m, prvky pro imobilní – kolotoč průměr 6m a houpačka 6 x 6,5m. 

 

5.4 Multifunkční hřiště 

 

Základní půdorysné rozměry hřiště jsou 40x20m, hřištěslouží pro různé druhy sportu,např: 

basketbal, volejbal, nohejbal, fotbal.Plochu kolem hřiště zatravníme, na západní straně jsou 

lavičky připadající k tomuto hřišti. Do výšky 4mse kolem hřiště tyčí plot. 

 

Skladba - umělý trávník s křemičitým vsypem 17mm 

- pružná podkladní vrstva   30mm 

- hutněné drcené kamenivo 0-4mm  10mm 

- hutněné drcené kamenivo 4-8mm  20mm 

- hutněné drcené kamenivo 8-16mm  30mm 

- HDK srovnávací vrstva 32-64mm  90mm 

- spádová hutněná pláň 

  

5.5Restaurace 

 

Restaurace je navrženajako malá pro čtyřicet strávníků, podle plochy se zařazuje do 

kategorie běžná restaurace s plochou 1,6m2/místo, součástí je hygienické zařízení pro 

muže, ženy a imobilní návštěvníky. Provozní část, která zahrnuje příjem a sklady zboží, je 

umístěnau bočního parkoviště, které slouží jen zaměstnancům a pro vykládku zboží. 

Restaurace má kromě vnitřního posezení také venkovní, které se využívá hlavně v letních 

měsících, umístěno je na straně dětského hřiště. V budově restaurace je část vymezená pro 

večerku, sloužící místním obyvatelům k nákupu základních potřeb. 
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5.6Dopravní řešení 

 

5.6.1Komunikační systém 

 

Pojízdné komunikace obstarávají dopravní dostupnost celého území, jak osobním 

automobilů a majitelům bytů, návštěvníkům restaurace, tak pro automobily zabezpečující 

odvoz komunálního odpadu a zásobování. Celé řešené území je omezeno rychlostí 30km/h. 

Do území se vjíždí pěti vjezdy, dvěma z východní strany z ulice Proskovická, dvěma z 

jižní strany z ulice Špilarová a poslední vjezd je ze severní strany z ulice Smrčková. 

Komunikace tvoří hlavní rozdělovací systém území na menší celky, které mají odlišnou 

zástavbu. 

 

Dva vjezdy zulice Proskovická jsou záměrně navrženy tak, aby tvořily se 

stávajícími vjezdy z hlavní ulice k obytné zástavbě křižovatku. Tyto vjezdy jsou ze 

svahové části, pro lepší podmínky vjezdu, výjezdu a dodržení požadavku na komunikace 

se tento svah upravil násypem zeminy, aby byl vytvořen menší sklon. Tyto „hlavní“ 

komunikace jsou navrženy pro obousměrný provoz šířky 6m, na ně dále navazují 

„vedlejší“ komunikace šířky 4,75 m, také navržené jako obousměrné, a jedná obytná ulice. 

 

Dva vjezdy jsou z jižní strany,z ulice Špilarová, po „vedlejších“ obousměrných 

komunikacích šířky 4,75m, západní ulice, ze které mají přístup pouze majitelé přilehlých 

rodinných domů. Napojuje se na východní, obklopenou z jedné strany rodinnými domy a 

z druhé třemi bytovými domy. 

 

Poslední vjezd do území se nachází v severním cípu z ulice Smrčková taktéž po 

obousměrné „vedlejší“ komunikaci šířky 4,5 m,ze které mají přístup na soukromé 

pozemky majitelé dvou rodinných domů, tato vedlejší komunikace se napojuje na „hlavní“ 

komunikací. 

 

Obytná ulice je navržená mezi čtyřmi bytovými domy. Vjezd do tohoto území se 

označuje značkou č.IP 26a  - obytná zóna a výjezd označen značkou č. IP 26b – konec 

obytné zóny. 
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Vjezd je opatřen zvýšenou nájezdovou rampou se sklonem 12,5%, přes kterou vede 

pěší komunikace, opatřena z jedné strany varovným pasem šířky 400mm a z druhé strany 

směr do obytné ulice signálním pásem šířky 800mm. V této ulici jsou vytvořena parkovací 

stání na povrchu i v podzemních garážích, plocha pro odpočinek a volnočasové aktivity, 

která je oddělena od jízdního obousměrného pruhu šířky 4,75m vzrostlou zelení. Vjezd do 

podzemních garáží, umístěných pod bytovými domy,zajišťuje jednosměrný provoz po 

šikmé rampě šířky 3,5m a se sklonem při vjezdu 12% a při výjezdu 10,5%. Rozhledové 

poměry pro přednost zprava, navrženy dle technických podmínek pro obytné zóny TP 103. 

 

Komunikace kolem protipovodňového valu se nachází v jeho ochranném pásmu a 

bude sloužit jako obslužná, při výskytu poruchy na tomto valu. Vjezd je z „hlavní“ 

komunikace od restaurace přes demontovatelné sloupky, které budou moci obsluhovat 

pouze zaměstnanci povodí Odry. Komunikace bude rozdělena na dvě části, první část šířky 

4,5m vedejen po délce valu (obslužná), druhá,na ni navazující, bude šířky 7m, odlišné 

skladby. Obě slouží místním občanům jako dráha na kolečkové brusle a volnočasové 

aktivity. 

 

Skladba - asfaltový koberec modifikovaný mastkový středozrný  40mm  

- asfaltový beton velmi hrubý     80mm 

- mechanický zpevněné kamenivo     200mm 

- štěrkodrť        220mm 

 

Rozhledové trojúhelníky jsou v území navrženy dvojího rozměru. Jeden je na 

výjezdu z obytné ulice, kde je rychlost omezena na 20km/h, což odpovídá rozhledovému 

trojúhelníku o velikosti 11m na každou stranu od osy automobilu. Druhý je na ostatních 

křižovatkách v území, které je omezeno rychlostí 30km/h, což odpovídá rozhledovému 

trojúhelníku o velikosti 20m na každou stranu od osy automobilu. 

 

Parkovací a odstavná místa se nacházejí v těsné blízkosti bytových domů. V území 

na povrchu se vyskytují převážně kolmá stání, v podzemních garážích jen šikmá a podélná. 

Velikosti parkovacích a odstavných ploch jsou řešeny dle ČSN 73 6056. Povrch a 

konstrukce těchto stání je odlišná od pojízdné komunikace, korunu tvoří betonová dlažba 

s drenážními spárami pro lepší odvod vody z parkovacích míst. 
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Skladba - dlažba s drenážními spárami  60mm  

- lože štěrkodrť    40mm 

- podklad štěrkodrť    200mm 

- filtrační vrstva    50mm 

 

5.6.2Pěší komunikace 

 

Pěší komunikace vedoucí od zastávek městské hromadné dopravy do území jsou lemovány 

betonovými obrubníky, šířka chodníku je v celém území 1,5m. Komunikace jsou vedeny 

souběžně s pojízdnou komunikací, která tvoří hlavní vstupy do území, mezi nimi je 

umístěn pás zeleně šířky 1,2m. Vstupy jsou ve svahové části, protože celé území se 

nachází níž než ulice Proskovická. Další přístupová pěší komunikace vede mezi 

chodbovými domy k zastávce městské autobusové hromadné dopravy. Překonání 

pojízdných komunikací je v území řešeno místem pro přecházení. U těchto míst je snížen 

obrubník u pojízdné komunikace na maximální výšku 20mm, u komunikace je umístěn 

varovný pás šířky 400mm a v návaznosti signální pás šířky 800mm, kterým se napojuje na 

umělou nebo přirozenou vodicí linii. 

 

Z pěších komunikací se přímo vstupuje do bytových a rodinných domů, výjimkou 

jsou pouze dva chodbové domy, do kterých vede přístup z obytné zóny. Komunikace mezi 

bodovými domy vytvářejí síť, která rozděluje pozemky na menší celky patřící jednotlivým 

domům. Pěší komunikace navazuje na náměstíčko, které má stejnou strukturu povrchu. 

Tyto komunikace vytvářejí síť vzájemně propojených a účelně umístěných ploch pro 

přístup do bytů, domů, občanské vybavenosti, sportovišť a klidových zón. Kolem nich je 

umístěn mobiliář. Plocha, která se vyskytuje u obslužné komunikace u protipovodňového 

valu, slouží pro odpočinek a obouvání kolečkových bruslí. Celková plocha pěších 

komunikací se zámkovou dlažbou měří4229m2. 

 

Skladba - zámková dlažba    60mm 

- drcené kamenivo    40mm 

- hutněné drcené kamenivo 8-16mm  150mm 

- spádová hutněná pláň 
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5.6.3 Výpočet parkovacích a odstavných ploch 

 

Návrh dopravy v klidu počítán dle vzorce: N= Oo· ka+ Po · ka · kp 

N … celkový počet stání pro posuzovanou stavbu/území 

Oo … základní počet odstavných stání 

Po … základní počet parkovacích stání 

ka … součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp … součinitel redukce počtu stání 

Stupeň automobilizace pro Ostravu je 2,0 → ka = 1,25 

Dle charakteru území lokality spadá do kat. A, skupiny 3 → kp = 1,0 

 

Počet odstavných stání: 

- Chodbový dům (SO 01) 

Počet bytů do 100 m2  - 34 

Požadavek   - 42,5 

Navrženo   - 44, z toho 2 pro ZTP 

 

- Bodový dům (SO 02) 

Počet bytů do 100m2  - 12 

Požadavek   - 15 

Navrženo   - 16, z toho 1 pro ZTP 

 

- Bytový dům (SO 03) 

Počet bytů nad 100m2  - 9 

Požadavek   - 5,6 

Navrženo   - 8, z toho 1 pro ZTP 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- 36 -

Počet parkovacích stání: 

 

Průměrný počet osob na bytovou jednotku 3,5 

Počet účelových jednotek na 1 stání = 20 na návštěvníka 

 

- Bytové domy 

Celkový počet bytových jednotek: 

BD (SO 01) – 34 BJ · 4BD = 136 BJ → 136 · 3,5 = 476 osob 

BD (SO 02) – 12 BJ · 9 BD = 108 BJ → 108 · 3,5 = 378 osob 

BD (SO 03)   – 9 BJ · 3 BD = 27 BJ   → 27 · 3,5 = 94,5 osob 

Celkem …………………………………….948,5 osob 

 

948,5 osob → 948,5/20 = 47,4 

N= Oo· ka+ Po · ka · kp = 0 · 1,25 + 47,4 · 1,25· 1 = 59,25 → 60 parkovacích stání  

Požadavek - 60 

Navrženo - 63, z toho 3 pro ZTP 

 

 

- Restaurace (SO 05) 

Restaurace (počet účelových jednotek na 1 stání = 8 → plocha pro hosty 1,6m2 ) 

Uvažovana kapacita restaurace 40 strávníku → 40 ·1,6 = 64/8 = 8 

N= Oo· ka+ Po · ka · kp = 0 · 1,25 + 8 · 1,25 · 1 = 10 

Požadavek   - 10 

Navrženo   - 13, z toho 1 pro ZTP 
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5.7Mobiliář 

 

V celém řešeném územíjsou umístěny prvky mobiliáře, kterými jsou lavičky a odpadkové 

koše. Jsou umístěny u vstupu do bytových domů, na náměstíčku, u sportoviště, dětského 

hřiště, ale také u protipovodňového valu. Laviček v celém území se nachází 46 kusů a 

odpadkových košů 20 kusů. Nosná konstrukce lavičky je ocelová, sedáky a opěradla jsou 

zhotoveny ze dřeva. Půdorysný rozměr lavičky je 1,5 x 0,55m. Koše mají kruhový půdorys 

o objemu 25litrů,jsouvložené do dřevěného obalu, pro snadnějšímanipulaci je lze sundat 

z ocelového stojanu. Koše a lavičky budou pevně zabudovány do země, přichyceny šrouby 

do betonového základu. 

 

5.8Zeleň 

 

Dané území obsahuje střední i vzrostlou zeleň, která je však z hlediska bezpečnosti a 

zdraví nevyhovující. Jihozápadní roh území znečišťují návozyzeminy, sutí a různých 

materiálů, které zarostly náletovými dřevinami. Úkolem bude tyto navezené materiály a 

kupy zeminy odvést a plochu srovnat do původního stavu.Velkou část vzrostlé zeleně 

odstranit pro její vážné poškození a hrozící úraz. Zanechá se pouze pár vzrostlých stromů, 

které jsou na rozmezí řešeného území a ulice Proskovická. 

 

Výsadba nových stromů v území se provede pro lepší ráz krajiny a také dobře 

doplňuje celý koncept návrhu. Výsadbu zajistí listnaté a jehličnaté stromy a keře různých 

velikostí a druhů. Budou osazeny ve volné ploše po smíšených skupinkách, aby se 

zatravněné plocha dobře udržovala. V obytné ulici jsou navrženy taktéž smíšené skupinky 

vzrostlé zeleně, mezi jízdním pruhem a plochou pro odpočinek s volnočasovou aktivitou 

jsou navrženy hnízda listnatých stromů, která tvoří optické rozdělení těchto ploch.Tato 

zeleň bude v určitých místech doplněna okrasnými rostlinami, které dotvoří vizuální 

kontrast území.  
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5.9Protipovodňový val 

 

Ochranu před povodněmi zajišťuje protipovodňový val, umístěný podél západní strany 

řešeného území vzdáleného od stávající komunikace 40m, což je ochranné pásmo 

plynovodu. Území se nachází v místě, kde stoletá voda dosahuje až 1,5m výšky, proto se 

výška valu navrhuje 2m s 0,5m bezpečnostním naddimenzováním. Val bude vytvořen 

pouze zeminou odtěženou z výkopu pod chodbovými domy sloužící pro podzemní 

parkování. Konstrukce a tvar valu má přesně dané parametry. Celková šířka v patě valu je 

11m, koruna má šířku 3m, je nepojízdná a svahy jsou v poměru stran 1:2, zatravněné, bez 

keřů a stromů. Ochranné pásmo hráze je 4-8m, v něm je na jedné straně obslužná 

komunikace sloužící pro případné opravy valu. Val bude zavázán do přírodního terénu o 

celkové délce 360m. 

 

Obr.5 Schéma protipovodňového valu 

 

5.10Nakládání s odpady 

 

Svoz tuhého komunálního odpadu bude zajišťovat město Ostrava. V území se nachází 

místa přímo vyhrazená na komunální odpad. Rodinné domy mají individuální nádoby na 

komunální odpad. Bytové domy mají místa k tomu určená, kde se nacházejí kontejnery na 

různé druhy odpadů pro jejich třídění. Tato místa se nacházejí na pojízdných komunikacích 

v zálivech vytvořených pásmem zeleně, vždy pro více bytových domů. 

Restaurace má své místo pro kontejnery na komunální odpad, které jsou umístěny u 

parkovací plochy pro zaměstnance u východní strany restaurace. 
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5.11Technická infrastruktura 

 

5.11.1 Zásobování vodou 

 

Zásobování vodou pro celé území bude provedeno dvěma napojovacími body. První bod je 

v jihovýchodní části území, kterým se napojuje na stávající vodovodní řád DN 100 PVC. 

Druhý se nachází mimo řešené území za ulicí Proskovická a tam se napojuje na stávající 

vodovodní řád DN 150 PVC. 

 

V místě prvního bodu napojení je osazena revizní šachta, z které vede do území řád 

stejné dimenze jako stávající, tedy DN 100 PVC v délce 82m. Vodovodní řády jsou 

větvené. Na tento řád se napojuje větev, která je navržená DN 90 PVC v délce 103m, 

zásobuje 4 rodinné domy a 3 bytové domy, ke kterým vede samostatná přípojka 

s instalovaným vodoměrem. Zásobování 9 rodinných domů je zajištěno větví s potrubím 

DN 80 PVC délky 112m, na které budou jednotlivé rodinné domy napojeny samostatnou 

přípojkou s vodoměrem. Na obou koncích těchto větví se nachází podzemní hydrant. 

 

Druhý napojovací bod je také opatřen revizní šachtou, ze které vede vodovodní řad 

DN 150 PVC délky 142m. Na tento řád se napojují další větve, které se pak dále rozvětvují 

a některé tvoří okruh. První větev navržena DN 90 PVC délky 236m zásobuje 4 chodbové 

domy, které mají samostatnou přípojku s vodoměrem. Druhá větev navržená ve stejné 

dimenzi, tedy DN 90 PVC délky 236m, zásobuje 6 bodových domů, na které se napojuje 

každý dům jednou přípojkou s vodoměrem a dále se napojuje na tuto větevkašna.Tyto dvě 

větve tvoří okruh. Dva rodinné domy v severním cípu území jsou napojeny větví DN 80 

PVC délky 65m na první větev umístěnou v obytné ulici. Zbývající 4 bodové domy jsou 

napojeny z druhé větve větví DN 90 PVC délky 150m, z které budou vedeny samostatné 

přípojky s vodoměrem. Vždy na konci větve je umístěn podzemní vodovodní hydrant. 

 

 

 

Tab. 5 Spotřeba vody pro chodbový dům 
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Zařizovací předměty Qa n (ks) 

Umyvadlo 0,1 34 

Dřez 0,2 34 

Sprcha 0,2 10 

Nádržkový splachovač 0,1 34 

Vana 0,4 29 

Pračka 0,2 34 

 

Qd = )( 2 nQa ⋅∑  

      = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )34*2,029*4,034*1,010*2,034*2,034*1,0 222222 +++++  

      = 2,91 l/s 

 

v

Qd
d ⋅= 7,35  = 

5,1

91,2
7,35 ⋅ = 49,7mm 

Navrhujeme připojovací potrubí vodovodu DN 50. 

 

Tab. 6Spotřeba vody pro bytový dům 

Zařizovací předměty Qa n (ks) 

Umyvadlo 0,1 9 

Dřez 0,2 9 

Nádržkový splachovač 0,1 9 

Vana 0,4 9 

Pračka 0,2 9 

Qd = )( 2 nQa ⋅∑  

      = ( ) ( ) ( ) ( ) ( )9*2,09*4,09*1,09*2,09*1,0 22222 ++++  

      = 1,53 l/s 

 

v

Qd
d ⋅= 7,35  = 

5,1

53,1
7,35 ⋅ = 36,0mm 

Navrhujeme připojovací potrubí vodovodu DN 40. 
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Tab. 7 Spotřeba vody pro bodové domy 

Zařizovací předměty Qa n (ks) 

Umyvadlo 0,1 12 

Dřez 0,2 12 

Nádržkový splachovač 0,1 12 

Vana 0,4 12 

Pračka 0,2 12 

 

Qd = )( 2 nQa ⋅∑  

      = ( ) ( ) ( ) ( ) ( )12*2,012*4,012*1,012*2,012*1,0 22222 ++++  

      = 1,77 l/s 

v

Qd
d ⋅= 7,35  = 

5,1

77,1
7,35 ⋅ = 38,7mm 

Navrhujeme připojovací potrubí vodovodu DN 40. 

 

Tab. 8Spotřeba vody pro restauraci 

Zařizovací předměty Qa n (ks) 

Umyvadlo 0,1 3 

Dřez velkokuchyňský 0,8 2 

Nádržkový splachovač 0,1 5 

Pisoárové stání 0,2 3 

Myčka 0,4 3 

Výlevka 0,2 1 

 

Qd = )( 2 nQa ⋅∑  

      = ( ) ( ) ( ) ( ) ( )12*2,012*4,012*1,012*2,012*1,0 22222 ++++  

      = 1,77 l/s 

v

Qd
d ⋅= 7,35  = 

5,1

77,1
7,35 ⋅ = 38,7mm 

Navrhujeme připojovací potrubí vodovodu DN 40 

 



 

 

 

 

 

 

- 42 -

Parametry vstupující do výpočtu: 

 Qa … jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur [l/s] 

 Qd … výpočtovýprůtokjedtotlivýcharmatur  [l/s] 

 n … početzařizovacíchpředmětů [ks] 

 v … průtočnárychlost [m/s] 

 d … výpočtovýprůměrpotrubí [mm] 

 

5.11.2 Kanalizace splašková 

 

Splaškové potrubí z celého území se bude napojovat pouze v jednom místě hlavním 

sběračemDN 315 PE na stávající smíšenou kanalizaci s dimenzí DN 1400 SKL. Území je 

rozděleno na několik kanalizačních řádů, které se napojují na hlavní sběrač délky 

153m,vedoucí v komunikaci kolem restaurace. 

 

Kanalizační řád A délky 305m,vedoucí od severního cípu území až na hlavní sběrač 

přes obytnou ulici, má na sebe napojené dva rodinné domy a čtyři chodbové domy. 

Tentořád postupně narůstá na velikosti dimenze, začíná na dimenzí DN 160 PE a u 

napojení na hlavní sběrač má DN 200 PE. Na řádu jsou osazené šachty, do kterých se 

napojují přípojky domů. 

 

Kanalizační řád B délky 215m,vedoucí mezi bodovými a chodbovými domy 

v komunikaci směrem ke sběrači, má na sebe napojených pět bodových domů. Začíná na 

dimenzi DN 160 PE a u hlavního sběrače má DN 200 PE. Na řádu jsou osazené šachty, do 

kterých se napojují přípojky domů. 

 

Kanalizační řád C délky 210m,vedoucí v komunikaci mezi bodovými domy a 

protipovodňovým valem směrem ke sběrači, má na sebe napojené čtyři bodové domy. 

Dimenze se pohybuje od DN 160PE až po DN 200 PE. Na řádu jsou osazené šachty, do 

kterých se napojují přípojky domů. 

 

Kanalizační řád D délky 158m v komunikaci se napojuje do řádu E. Na tento řád je 

napojeno devět rodinných domů. Dimenze řádu je DN 160 PE. Na řádu jsou osazené 

šachty, do kterých se napojují přípojky domů. 
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Kanalizační řád E délky 173m vede v komunikaci mezi rodinnými a bytovými 

domy. Na tento řád jsou napojeny čtyři rodinné domy a tři bytové domy. Dimenze je od 

DN 160 PE až po DN 200 PE u napojení do sběrače. Na řádu jsou osazené šachty, do 

kterých se napojují přípojky domů. 

 

Tab. 9Splaškové vody vedlejšího řádu A celkově 

Budovy Počet 
wwQ  ∑ wwQ  

RD 2 1,0 2,0 

Pavlačové byty 4 6,5 26,0 

   28,0 

 

wwQ  = 28,0 l/s 

Navrhujeme DN 250 při sklonu 2% 

 

Tab. 10 Splaškové vody vedlejšího řádu Bcelkově 

Budovy Počet 
wwQ  ∑ wwQ  

Bodové domy 5 3,83 19,15 

   19,15 

 

wwQ  = 19,15 l/s 

Navrhujeme DN 200 při sklonu 2% 

 

 

Tab. 11 Splaškové vody vedlejšího řádu C celkově 

Budovy Počet 
wwQ  ∑ wwQ  

Bodové domy 4 3,83 15,32 

   15,32 

 

wwQ  = 15,32 l/s 

Navrhujeme DN 200 při sklonu 2% 

 



 

 

 

 

 

 

- 44 -

Tab. 12 Splaškové vody vedlejšího řádu D celkově 

Budovy Počet 
wwQ  ∑ wwQ  

RD 9 1,0 9,0 

   9,0 

 

wwQ  = 9,0 l/s 

Navrhujeme DN 160 při sklonu 2% 

 

Tab. 13Splaškové vody vedlejšího řádu E celkově 

Budovy Počet 
wwQ  ∑ wwQ  

RD 9 9 9,0 

Pavlačové byty 3 3,3 9,9 

   18,9 

 

wwQ  = 18,9 l/s 

Navrhujeme DN 200 při sklonu 2% 

 

Tab. 14 Splaškové vody hlavního řádu celkově 

Budovy Počet 
wwQ  ∑ wwQ  

Řád A 1 28,0 28,0 

Řád B 1 19,15 19,15 

Řád C 1 15,32 15,32 

Řád D 1 9,0 9,0 

Řád E 1 18,9 18,9 

Restaurace 1 18,6 18,6 

   108,97 

 

wwQ  = 108,97 l/s 

Navrhujeme DN 315 při sklonu 2% 

 

Parametry vstupující do výpočtů: 

Qww … průtok odpadních vod [l/s] 
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K … součinitelodtoku [-] (byty… K = 0,5) 

            ∑DU … součet výpočtových odtoků [l/s] 

 

5.11.3 Dešťová kanalizace 

 

Snaha odvádět dešťové vody do vodního recipientu,pokud se nachází v blízkosti. Část 

dešťových vod bude odváděnaz komunikací do ploch zeleně, které budou vysvahovány. 

Území je rozděleno na dvě části, první je odváděna v jižní části do stávající dešťové 

kanalizace DN 800 BET, která vyúsťuje do vodního recipientu. Druhá část odvádí dešťové 

vody v severní části do stávající kanalizace DN 800 BET, taktéž vyúsťuje do stejného 

vodního recipientu. Z celého území se odvádí velké množství dešťové vody, proto potrubí 

odvádějící tyto vody je navrženo jako částečně drenážní, což znamená, že při malém 

průtoku potrubí stačí vodu odvádět, při velkém průtoku se částečně vody vsakují do okolní 

zeminy. 

 

Na jižní napojující bod jsou svedeny dešťové vody ze čtyř střech chodbových 

domů, tří střech bytových domů, střechy restaurace a komunikací i obytné zóny. Vody ze 

střech jsou svedeny do kanalizačních šachet umístěných na kanalizačním řádu. Vody 

z pojízdných komunikací jsousvedeny do řádu pomocí uliční vpusti, na parkovacích 

stáních se předpokládá částečné vsakování přes betonovou dlažbu. 

 

Kanalizační řád A délky 230m vede u krajnice komunikace, do řádu jsou svedeny 

vody ze čtyřchodbových domů a komunikací obytné zóny, má dimenzi DN 250 PE HD. 

Do tohoto řádu se napojujídešťové vody ze střechy restaurace a přilehlých komunikací 

v dimenzi DN 200 PE HD a délky 87m. 

 

Kanalizační řád E délky 195 m vede u krajnice komunikace, do něho se napojuje 

řád A, střechy tří bytových domů a komunikací, je naddimenzován DN 400 PE HD, 

kterým se napojuje na stávající řád přes odlučovač ropných látek. 

Na severní napojující bod jsou svedeny dešťové vody z devíti bodových domů, 

kašny a přilehlých komunikací. 
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Kanalizační řád B délky 210m vedený kolem krajnice komunikace, do kterého jsou 

svedeny dešťové vody ze střech pěti bodových domů a přilehlých komunikací, je navržen 

DN 150 PE HD. 

 

Kanalizační řád C délky 160m, do něhož je napojen řád B a který se napojuje přes 

ORL do stávající kanalizace DN 800 BET, odvádí dešťové vody ze střech čtyř bodových 

domů a přilehlých komunikací a je navržen v dimenzi DN 400 PE HD. 

 

Odlučovač ropných látek ZETEC Jumbo IACD3 je vybavený kalovou nádržkou, 

koalescencím filtrem a odtokem, který dokáže v případě přívalových dešťů odvést 80% 

maximálního průtoku. Zařízení je konstruováno pro jmenovitou velikost 50 – 1000 l/s. 

 

Tab. 15Dešťové vody vedlejšího řádu A celkově 

Budovy Počet Q  ∑Q  

Pavlačové byty 4 14,95 59,8 

   59,8 

 

wwQ  = 59,8l/s 

Navrhujeme DN 250 při sklonu 2% 

 

Tab. 16 Dešťové vody vedlejšího řádu B celkově 

Budovy Počet Q  ∑Q  

Bodové domy 5 4,51 22,55 

   22,55 

 

wwQ  = 22,55l/s 

Navrhujeme DN 150 při sklonu 2% 

 

 

 

Tab. 17Dešťové vody vedlejšího řádu C celkově 

Budovy Počet Q  ∑Q  
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Bodové domy 4 4,51 18,04 

   18,04 

 

wwQ  = 18,04 l/s 

Navrhujeme DN 150 při sklonu 2% 

 

Tab. 18 Splaškové vody vedlejšího řádu E celkově 

Budovy Počet Q  ∑Q  

Pavlačové byty 3 5,786 17,358 

   17,358 

 

wwQ  = 17,358l/s 

Navrhujeme DN 150 při sklonu 2% 

 

 

Tab. 19Dešťové vody celkově na jižní napojující bod 

Budovy Počet Q  ∑Q  

Pavlačové byty 4 14,95 59,8 

Pavlačové byty 3 5,786 17,358 

Komunikace kolem řádu A  219,136 219,136 

Komunikace kolem řádu E  96,97 96,97 

Komunikace hlavní cesty  122,37 122,37 

   515,634 

 

wwQ  = 515,634 l/s 

Navrhujeme DN 400 při sklonu 3% 

 

 

 

 

Tab. 20 Dešťové vody celkově na severní napojující bod 
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Budovy Počet Q  ∑Q  

Bodové domy 5 4,51 22,55 

Bodové domy 4 4,51 18,04 

Komunikace kolem řádu B  122,37 122,37 

Komunikace kolem řádu C  194,56 194,56 

   357,52 

 

wwQ  = 357,52 l/s 

Navrhujeme DN 400 při sklonu 3% 

 

5.11.4 Zásobování plynem 

 

Území je napojeno na stávající potrubí plynovodu NTL 300 ve dvou místech. První 

napojující bod se nachází v jižní části řešeného území. Druhý v severovýchodní části mimo 

řešené území, až za ulici Proskovická. 

 

Potrubí zásobující řešené území je navrženo DN 63, které bude vedeno v zelené 

ploše vedle komunikace a v obytné zóně pod pěší komunikací. Celkové délka řádu 

plynovodu je 1140m,z něho budou bytové a rodinné domy napojeny samostatnou plynovou 

přípojkou, opatřenou hlavním uzávěrem plynu. 

 

Výpočet celkové roční spotřeby zemního plynu: 

Qr = Qrb + Qrv = i

n

i
vii

n

i
bi PqPq ⋅+⋅ ∑∑

== 11  
Qrb - celková roční spotřeba plynu pro bytový fond (m3· r-1) 

Qrv - celková roční spotřeba plynu pro občanskou vybavenost (m3· r-1) 

qbi - průměrná specifická spotřeba zemního plynu na účelovou jednotku za rok pro 

bytový fond (m3/ r-1·bj) 

qvi - průměrná specifická spotřeba plynu na účelovou jednotku za rok pro občanskou 

vybavenost 

Pi - počet účelových jednotek příslušné kategorie 

 

Tab. 21 Roční spotřeba plynu 
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 Pi qi[m3/r] Qr[m
3/r]

 

Vaření 288 190 54 720 

Příprava TUV 288 420 120 960 

Vytápění RD 15 3000 45 000 

Vytápění v zástavbě 16 1750 28 000 

∑   248 680 

 

Celková roční spotřeba plynu pro řešené území je 248 680 m3/rok. 

 

5.11.5Zásobování elektrickou energií 

 

Území je napojeno na stávající trafostanici do 52kV zděnou, která je umístěna za ulicí 

Proskovická naproti vjezdu do území.Z této stávající trafostanice bude napojena jižní část 

území, ve které jsou 3 bytové domy, 13 rodinných domů a restaurace. Zbytek území 

obsahuje čtyři chodbové domy, devět bodových domů a dva rodinné domy, které budou 

napojeny na nově navrženou trafostanici 630kVA, umístěnou u vjezdu po pravé straně na 

zatravněné ploše. 

 

Veřejné osvětlení v celém řešeném území bude napojeno v jižní části u vjezdu. 

Osvětlení, zajištující  dobrou viditelnost pomocí veřejného osvětlení, je vedeno podél 

pojízdnýcha  pěšíchkomunikací v osových vzdálenostech 35m, v některých případech je 

tato osová vzdálenost upravena. Celkový počet sloupů veřejného osvětlení je 38 kusů. 

Kabely NN 0,4 KV budou vedeny v rýze vedle sebe a budou tvořit okruh. 

 

Elektrovýpočet: 

 

Stupeň 

elektrif. bytu 

Specif. příkon Pbi 

[kW/bj] 

Spec. příkon vč. obč. vybav. Pbi 

[kW/bj] 

A 7 5,50 

 

nibib PP β*∑=    Pb[kW] … výpočtovýpříkon 

     Βni … soudobnost pro n-bytů (246 bytů … 0,29) 
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kVAPP nibib 37,39229,0*5,5*246* ===∑ β   

 

Nově navržena pro část území 1 x TR 630 kVA. 

 

 

Stupeň 

elektrif. bytu 

Specif. příkon Pbi 

[kW/bj] 

Spec. příkon vč. obč. vybav. Pbi 

[kW/bj] 

A 7 5,50 

 

nibib PP β*∑=    Pb[kW] … výpočtovýpříkon 

     Βni … soudobnost pro n-bytů (42 bytů … 0,36) 

 

kVAPP nibib 16,8336,0*5,5*42* ===∑ β   

 

Napojena na stávající trafostanici 52kV. 
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5. Ekonomické zhodnocení návrhů 

 

Zástavba řešeného území bytovou zástavbou, technickou infrastrukturou a komunikacemi 

si vyžádá nemalé finanční prostředky. Propočet byl zhotoven dle technickohospodářských 

ukazatelů, čerpal jsme ze zdroje ukazatele orientační ceny na měrnou jednotku dle 

stavebních standardu pro rok 2011, odhadní ceny dle ÚUR a internetových portálů. 

 

Jedná se o hrubý propočet, který má pouze orientační charakter. Podrobné 

ekonomické zhodnocení rozpočtu není úkolem této práce. 

Tab.22 Propočet dle THU – řešená varianta B 

Položka 
MJ 

Počet MJ 
Cenové mapy 

(Kč/MJ) 

Celková cena 

(Kč) 

Pozemek (m2) 97 987 960 94 067 520 

CELKEM    94 067 520 kč 

 

      Položka 
 

MJ 
 Počet MJ 

Odhadní cena 

(Kč/MJ) 

Celková cena 

(Kč) 

Stavební objekty 

Restaurace (m3) 875 6255 5 473 130 

Bytový dům SO01 

(4BD) 
(m3) 14 016 6350 356 006 400 

Bytový dům SO02 

(9BD) 
(m3) 3168 4808 60 825 600 

Bytový dům SO03 

(3BD) 
(m3) 4059 4808 58 548 020 

Rodinné domy (15 RD) (m3) 9711 5006 48 613 270 

Zpevněné plochy 

Pojízdná komunikace (m2) 7777 1565 12 171 000 

Komunikace dlážděná (m2) 5100 1366 6 966 600 

Chodníky dlážděné (m2) 3420 916 3 132 720 

Mobiliář 

Kašna (ks) 1 125 000 125 000 
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Lavičky (ks) 46 5000 230 000 

Odpadkový koš (ks) 20 3800 76 000 

Oplocení ocelové (bm) 1016 755 767 080 

Oplocení dřevěné (bm) 154 83 12 780 

Přesuny a úprava zeminy 

Protipovodňový val (m3) 5040 790 3 981 600 

Technická infrastruktura 

Vodovod PVC 80 (bm) 177 3857 682 689 

Vodovod PVC 90 (bm) 807 4852 3 915 564 

Vodovod PVC 150 (bm) 142 6767 960 914 

Vodovodní přípojka (bm) 215 4700 1 010 500 

Kanalizace spl. DN 160 (bm) 558 2742 1 530 036 

Kanalizace spl. DN 200 (bm) 583 4206 2 452 098 

Kanalizace spl. DN 315 (bm) 153 5027 1769 131 

Kanalizace dešť.DN 150 (bm) 341 4860 1 657 260 

Kanalizace dešť.DN 200 (bm) 88 5012 441 056 

Kanalizace dešť.DN 300 (bm) 235 5126 1 204 610 

Kanalizace dešť.DN 400 (bm) 292 5300 1 547 600 

Kanalizační šachta hl. 

3m 
(ks) 52 21 962 1 142 024 

ORL (ks) 2 120 000 240 000 

Rozvody kabelové NN (bm) 1230 1452 1 785 960 

Kabelové vedeni V.O, 

svítidla 
(ks) 38 31 270 1 188 260 

Trafostanice (ks) 1 600 000 600 000 

Plynovod trubka 10m (ks) 114 19 080 2 175 120 

Zeleň 

Odstranění stromů 

(10-30) 
(ks) 30 1099 32 970 

Odstranění křovin 

<1000m2 
(ks) 3200 48 153 600 

Výsadba stromů výšky 

2m 
(ks) 90 1175 105 750 
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Výsadba str. výšky 3,5m (ks) 60 2760 165 600 

Výsadba keřů (ks) 120 60 7200 

Sportoviště 

Dětské hřiště (povrch) (m2) 1025 80 82 000 

Prvky dětského hřiště  (ks) 11  280 000 

Multifunkční hřiště (ks) 800 1100 880 000 

 

CELKEM 677 077 544kč 
 

 

Náklady na umístění stavby:                                            5% z celkové ceny     33 850 377 kč 

Projektové a inženýrské práce:                                      1,5% z celkové ceny    10 156 163  kč 

Rozpočtová rezerva:                                                        5% z celkové ceny     33 853 877 kč 

 

 

CELKEM     754 937 961 Kč 

 

 

Celková cena orientačního propočtu varianty B bez DPH vychází na 754 937 961 Kč. 
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7. Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo vhodně a koncepčně uspořádat plochy pro bydlení a pro 

volnočasovou aktivitu s vymezením klidových zón a celkové začlenění území do 

návazného prostředí s napojením na danou lokalitu v rámci města. 

 

Pro mou práci měly zásadní vliv získané podklady, které mi poskytl Magistrát 

města Ostravy a správci sítí, jejich odborné konzultace, vyjádření, kde je možno se napojit 

a za jakých podmínek, celkové seznámení s danou lokalitou. 

 

Se získanými podklady jsem mohl začít pracovat na mé práci, konkrétně na 

návrzích zastavění řešeného území. Prvním velkým úkolem bylo zajistit ochranu území 

před povodněmi, jelikož velká část se nacházela v záplavovémúzemí. Po vypracování 

několika variant návrhurozhodl jsem se pro jednu, kterou jsem dál řešil podrobněji. Během 

navrhování se vyskytovaly různé problémy, které jsem se snažil vyřešit pomocí odborné 

literatury a konzultací s odborníky.  

 

V návrhu jsem vyřešil a zabezpečil pohyb osobám se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Dále přístup do řešeného území s uspořádáním pěších i pojízdných komunikací 

s návazností na odstavná a parkovací stání. Zástavbu jsem zvolil s ohledem na okolí, 

kterou zde tvoří bytové a rodinné domy, s touto koncepcí jsem dále pracoval a navrhl 

občanskou vybavenost v podobě restaurace a klidových zón. 

 

V závěru jsem zpracoval stručné ekonomické vyhodnocení návrhu, dle technicko-

hospodářského ukazatele. 

 

Všechny zadané cíle, které jsem si stanovil před započetím návrhu diplomové 

práce, jsem splnil. 

 

Při zpracování diplomové práce jsem získal cenné zkušenosti, které dále mohu 

využívat v mé praxi a které se budu snažit dále prohlubovat. 
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Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří mi poskytli cenné informace při řešení 

návrhu, napomohli k zvládnutí diplomové práce, a hlavně mé vedoucí práce Ing. arch. Janě 

Pletnické, PhD. 
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Pohled na území z jihu. 

 

 

 

Pohled na stávající zástavbu na východní straně území. 
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Pohled ze severní strany na část území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled ze severozápadní strany na celé území. 
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Jižní pohled 

 

Západní pohled 
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Severní pohled 

 

Východní pohled 
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Příloha č. 3 – Prvky dětského hřiště 
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Houpačka      Houpačka v palisádě 

 

 

 

 

 

 

 

Překážková dráha           Lavička 

 

 

 

 

 

 

 

Pískoviště 
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Bezbariérový kolotoč     Bezbariérová houpačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multifunkční sestava – prolézačky 
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Příloha č. 4 – Výpočty technické infrastruktury 
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Splašková kanalizace: 

Splaškové vody pavlačového domu 

Zařizovací předměty Počet prvků DU ∑DU  

Umyvadlo 34 0,5 17 

Dřez 34 0,8 27,2 

Sprcha 10 0,6 6,0 

WC 34 2,0 68,0 

Vana 29 0,8 23,2 

Pračka 34 0,8 27,2 

   168,6 

=⋅=⋅= ∑ 6,1685,0DUkQww 6,5  l/s   

Navrženo  DN 160 při sklonu 2% 

 

Splaškové vody bytového domu 

Zařizovací předměty Počet prvků DU ∑DU  

Umyvadlo 9 0,5 4,5 

Dřez 9 0,8 7,2 

WC 9 2,0 18,0 

Vana 9 0,8 7,2 

Pračka 9 0,8 7,2 

   44,1 

=⋅=⋅= ∑ 1,445,0DUkQww 3,3  l/s   

Navrženo  DN 160 při sklonu 2% 

 

Splaškové vody bodového domu 

Zařizovací předměty Počet prvků DU ∑DU  

Umyvadlo 12 0,5 6,0 

Dřez 12 0,8 9,6 

WC 12 2,0 24,0 

Vana 12 0,8 9,6 

Pračka 2 0,8 9,6 
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   58,8 

=⋅=⋅= ∑ 8,585,0DUkQww 3,83  l/s   

Navrženo  DN 160 při sklonu 2% 

 

 

Splaškové vody restaurace 

Zařizovací předměty Počet prvků DU ∑DU  

Umyvadlo 3 0,5 1,5 

Dřez velkokuchyňský 2 0,8 1,6 

WC 5 2,0 10 

Pisoárové stání 3 0,2 0,6 

Myčka 3 0,8 2,4 

Výlevka 1 2,5 2,5 

   18,6 

=⋅=⋅= ∑ 6,185,0DUkQww 2,16 l/s   

Navrženo  DN 160 při sklonu 2% 

 

 

Zásobování plynem 

Výpočet potřeby plynu pavlačového bytu: 

V objektu se nachází 34 sporáků, 34 průtokových ohřívačů vody a 1 kotel na ústřední 

vytápění. 

 

Výpočet maximální hodinové potřeby: 

 

iihih KPqQ **max, ∑=
  qhi … příkon daného spotřebiče 

     Pi … počet spotřebičů daného druhu  spotřeby 

     Ki … koeficient současnosti daného účelů spotřeby 

 

 

koeficienty: 
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vaření:   13
1max, *45,10256,0*34*2,1 −== hmQ h      

příprava TUV: 13
2max, *28,18256,0*34*1,2 −== hmQ h       

topení:   13
3max, *1,21*1*1,2 −== hmQ h    

  

celkem :  

 13
3max,2max,1max,max, *83,301,228,1845,10 −=++=++= hmQQQQ hhhhod   

  

Pavlačové byty celkem : =++= voovob QQKQQ max,max,4max,0max, *
 

   
13

0max, *43,212100102*8,083,30 −=++= hmQ
 

 

 

=
−

=
−

= 82,4
22

82,1

82,4
22

82,1

430500

30*43,212
*8,13

*
*

KZ PP

LQ
KD 21,2mm 

     D … vnitřní průměr potrubí [mm] 

     K … konstanta pro zemníplyn 13,8 

     Q … výpočtovýprůtokpotrubím [m3*h-1] 

     L … délkaplynovodu [m]  

     Pz… absolutnítlak v počatečnímuzluúseku [kPa]  

     Pk… absolutnítlak v koncovémuzluúseku [kPa]  

Přípojka plynu bude navržena DN 30. 

 

Výpočet potřeby plynu pro celé území: 

V území se nachází 288 sporáků, 288 průtokových ohřívačů vody a 33 kotel na ústřední 

vytápění. 

Výpočet maximální hodinové potřeby: 

iihih KPqQ **max, ∑=
  qhi … příkon daného spotřebiče 
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     Pi … počet spotřebičů daného druhu  spotřeby 

     Ki … koeficient současnosti daného účelů spotřeby 

 

 

koeficienty: 
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11
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P
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vaření:   13
1max, *48,60175,0*288*2,1 −== hmQ h      

příprava TUV: 13
2max, *84,105175,0*288*1,2 −== hmQ h       

topení:   13
3max, *68,4859,0*33*5,2 −== hmQ h    

  

celkem :  

 13
3max,2max,1max,max, *21568,4884,10548,60 −=++=++= hmQQQQ hhhhod  

   

Pavlačové byty celkem : =++= voovob QQKQQ max,max,4max,0max, *
 

   
13

0max, *6,396100102*8,0215 −=++= hmQ
 

 

 

 

=
−

=
−

= 82,4
22

82,1

82,4
22

82,1

430500

290*6,396
*8,13

*
*

KZ PP

LQ
KD 43,0mm 

     D … vnitřní průměr potrubí [mm] 

     K … konstanta pro zemníplyn 13,8 

     Q … výpočtovýprůtokpotrubím [m3*h-1] 

     L … délkaplynovodu [m]  

     Pz… absolutnítlak v počatečnímuzluúseku [kPa]  
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     Pk… absolutnítlak v koncovémuzluúseku [kPa] 

  

Přípojka plynu bude navržena DN 50. 

 

Dešťové vody a kanalizace 

sqSQ ⋅⋅=ψ  

ψ ……součinitel odtoku dle charakteru povrchu 

- střecha 1,0 

- asfalt – 0,8 

- dlažba – 0,6 

S  ……odvodňovaná plocha  [ha] 

sq ……intenzita deště [l /s.ha]  

 

Střecha pavlačového domu:  1168 m2 

sqSQ ⋅⋅=ψ  

== 0,1*1168,0*128Q 14,95  l/s*ha 

Dva svody – 14,95/2 = 7,475 l/s*ha 

Navrhuji DN 100 

 

Střecha bytového domu:  452,0m2 

sqSQ ⋅⋅=ψ  

== 0,1*0452,0*128Q 5,786  l/s*ha 

Dva svody – 5,786/2 = 2,893 l/s*ha 

Navrhuji DN 100 

 

Střecha bodového domu:  352,0m2 

sqSQ ⋅⋅=ψ  

== 0,1*0352,0*128Q 4,51  l/s*ha 

Dva svody – 45,1/2 = 2,255 l/s*ha 

Navrhuji DN 100 
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Střecha restaurace:  337,0m2 

sqSQ ⋅⋅=ψ  

== 0,1*0337,0*128Q 4,31  l/s*ha 

Navrhuji DN 100 

 

Plocha hřiště:  800,0m2 

sqSQ ⋅⋅=ψ  

== 3,0*080,0*128Q 3,072  l/s*ha 

Navrhuji DN 100 

 

Plocha pěších a pojízdných komunikací kolem řádu A:  2140m2 

sqSQ ⋅⋅=ψ  

== 8,0*140,2*128Q 219,136  l/s*ha 

 

Plocha pěších a pojízdných komunikací kolem řádu E:  947m2 

sqSQ ⋅⋅=ψ  

== 8,0*947,0*128Q 96,97  l/s*ha 

 

Plocha pěších a pojízdných komunikací hlavní cesty a kolem restaurace:  1195m2 

sqSQ ⋅⋅=ψ  

== 8,0*195,1*128Q 122,37  l/s*ha 

 

 

 

Plocha pěších a pojízdných komunikací kolem řádu B:  1110m2 

sqSQ ⋅⋅=ψ  

== 8,0*110,1*128Q 122,37  l/s*ha 

 

Plocha pěších a pojízdných komunikací kolem řádu C:  1900m2 

sqSQ ⋅⋅=ψ  

== 8,0*90,1*128Q 194,56  l/s*ha 
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Dešťové  vody řádu A, E  budovy celkově 

Budovy Počet Q  ∑Q  

Řád A 1 59,8 59,8 

Řád E 1 17,358 17,358 

Restaurace 1 4,31 4,31 

   80,568 

 

wwQ  =  80,568 l/s 

Navrženo DN 250 při sklonu 2% 

 

Dešťové  vody řádu B,C budovy  celkově 

Budovy Počet Q  ∑Q  

Řád B 1 22,55 22,55 

Řád C 1 18,04 18,04 

   40,59 

 

wwQ  =  40,59 l/s 

Navrženo  DN 200 při sklonu 2% 
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Drenážní potrubí Strabusil, podle kterého je navržena dešťová kanalizace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf, podle kterého je navržena splašková kanalizace : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


