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Anotace 

Pokorný P.  Návrh využití plochy bývalého výrobního závodu SVIT ve Velkém Meziříčí  

Ostrava: Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 2012, Diplomová práce, vedoucí Ing. Kalvach, J. 

 Diplomová práce se zabývá návrhem nového využití plochy poblíž centra města. Na 

uvolněné ploše po budovách areálu SVIT navrhnout odpovídající parkoviště využívané 

návštěvníky obchodů a veřejných budov na náměstí města. S náměstím je plocha propojena 

mostkem přes řeku a průchodem v zástavbě. Na stejné ploše navrhnout objekt občanské 

vybavenosti s určením přednostně pro distribuci spotřebního zboží a služby. Odstavná stání 

mohou být umístěna v podzemních garážích. 

Vytvořením dvou různých návrhů obchodního centra by se mělo docílit efektivního 

využití prázdně plochy a zlepšení služeb a možností, které město Velké Meziříčí nabízí.  
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Annotation 

Pokorny P. Design area of use of the former factory in the Big SVIT Meziříčí 

Ostrava:  Department  of  Urban  Engineering,  Faculty  of  Civil  Engineering,  VSB -  Technical  

University of Ostrava, 2012, Diploma thesis, the supervisor Ing. Kalvach, J. 

This thesis describes the design of a new use of an area near the city center. The vacant area 

around the buildings complex SVIT suggest appropriate park visitors used shops and public 

buildings in the town square. The plaza area is interconnected bridges across the river and the 

passage of the installation. The same area suggest amenities object specifying the priority for 

distribution of consumer goods and services. Parking spaces may be located in the 

underground garage. 

Creating two different proposals shopping center should achieve effective use of empty space 

and improve the services and opportunities that the city offers large Meziříčí. 
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1. Úvod 

Město Velké Meziříčí je stále se rozrůstajícím městem, které se má stále možnosti 

rozvoje a zvětšování své rozlohy. V důsledku toho se i zvětšuje množství lidí, kteří se o město 

starají  jako je zastupitelstvo, stavební úřad, dopravní inspektorát atd.  

 Na náměstí se nachází velký počet obchodů, kanceláří, bank a jiných veřejných budov, 

avšak kapacita parkovacích a odstavných ploch přímo na náměstí není ke stále se zvyšující 

návštěvnosti přizpůsobena. Proto je část nevyužité plochy bývalého průmyslového závodu 

SVIT, díky své rozloze a příznivé poloze, přímo ideální plochou k parkovacím účelům.  

 

1.1 Předmět diplomové práce 

Předmětem této práce je návrh parkovacích a odstavných ploch a dále obchodního 

centra s možností parkování pro jeho návštěvníky.  

 

1.2 Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je navržení dostatečné plochy pro parkování osobních 

dopravních prostředků tak, aby byl zajištěn dostatečný parkovací prostor pro všechny 

návštěvníky náměstí a zároveň pohodlný pěší přesun z parkoviště na náměstí po malém 

mostku přes řeku Balinku.  

Dalším cílem je návrh středně velkého obchodního domu, s různým druhem zboží a 

výhodnou polohou. Součástí obchodního domu budou také parkovací plochy pro jeho 

zaměstnance a návštěvníky dle příslušných norem. Parkovací plochy budou z větší části 

navrženy v podzemních garážích. Dále budou navrženy zatravněné, relaxační a oddychové 

plochy. Dalším důležitým faktorem budou dopravní plochy pro zásobování a linku MHD.  

Všechny objekty budou navrhovány dle typologických pravidel, zvláště pak 

uvedených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o OTP zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

1.3 Podklady pro vypracování 

Mými výchozími podklady pro vypracování této práce byly podklady z Městského 

úřadu, jako katastrální mapa a mapa stávajících sítí TI.  
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

2.1 Názvosloví 

Aby bylo vše zřejmé a nedošlo k záměně ve výkladu, na úvod je zde uvedeno několik 

vybraných základní pojmů obsažených v této práci. 

Břemeno vázané k pozemkům 

Je závazek týkající se pozemků, který umožňuje osobě nebo osobám jiným, než je 

vlastník, provádět na pozemcích určitou činnost nebo vykonávat určitá práva. [1] 

Budova 

Je užitkový prostor, častěji však soubor více užitkových prostorů k různému účelu, 

které jsou soustředěny do ohraničeného a uzavřeného celku. Tento celek je ohraničen 

obvodovými stěnami a zakryt konstrukcí střechy. Tento celek a jeho prvky jsou sestaveny 

podle příslušné dokumentace, odpovídající technickým, legislativním a provozním potřebám 

a nárokům. Budova je obvykle vybavena základním technickým zařízením a může být 

stavbou, stavebním objektem nebo jinou částí stavby. Budovy jsou zapsány do katastru 

nemovitostí. [1] 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Je dokumentace projektu, potřebná ve fázi projektu předinvestiční k získání povolení 

příslušných státních orgánů k výstavbě na dotčeném území, v ČR k získání územního 

rozhodnutí.  

Modernizace 

Je taková úprava, již se při uplatňování prvku technického pokroku nahrazují části 

hmotného investičního majetku modernějšími částmi za účelem odstranění následku 

opotřebení a zastarání vlivem technického rozvoje, zvyšuje se vybavenost hmotného 

investičního majetku, popřípadě se rozlišuje jeho použitelnost. Ve výstavbě se ji rozumí tedy 

taková změna stavby, kterou se zvyšují (modernizují) užitné vlastnosti stavby nebo její části, 

aniž se mění její účel. 
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Osoba s omezenou schopností pohybu a orientace 

Jedná se o osoby postižené pohybově, zejména osoby na vozíku pro invalidy, zrakově, 

sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do 

tří let, popřípadě osobu s mentálním postižením.  

Podlaží 

Část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce 

stropu; rozlišují se podlaží nadzemní a podzemní. 

Nadzemní podlaží 

Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 

800 mm pod nejvyšší úrovni přilehlého v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu; nadzemní 

podlaží se stručně nazývá také: 1. podlaží, 2. podlaží atd., včetně podlaží ustupujícího (viz 

obrázek 1)  

Propočet 

Je kalkulace vztahující se k předběžnému stanovení nákladů na jednotku (jedinci) 

nestandardního charakteru, např. na nově koncipovaný, tj. navrhovaný výrobek. Slouží 

obvykle k plánování nákladů v předstihu potřebném pro rozhodnutí o navazující realizaci 

takové nestandardní jednotky (jedince). 

 

2.2 Charakteristika občanského vybavení 
Občanské vybavení je jednou ze základních funkčních složek sídel vedle složek 

bydlení, výroby, rekreace, dopravy a technického vybavení. Občanská vybavenost určuje 

standard životní úrovně obyvatel a jeho životního způsobu. Do občanského vybavení řadíme 

ty objekty, které slouží periodickým potřebám obyvatel. Jejich rozsah a charakter se vyvíjí se 

změnami a růstem životních potřeb obyvatel. Občanská vybavenost je především vázána na 

funkční složku bydlení. 

Hierarchicky občanské vybavení dělíme na: 

· základní 

· vyšší 

· celoměstské 

· oblastní či regionální 

· celostátní 
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2.2.1 Základní 

Jsou zařízení, které obyvatelé denně potřebují a které vyžaduje. Úzce souvisí  s bytem 

a tudíž je vázáno na pěší docházkovou vzdálenost. Jedná se zejména o mateřské a základní 

školy, prodejny potravin a základního zboží denní potřeby, restaurační zařízení, pošta, 

zdravotnictví apod. 

2.2.2 Vyšší 

Jedná se o zařízení, které je vázáno na motorovou dopravu a váže se k obytné čtvrti, 

obvodu či celému sídlu. S funkční složkou bydlení je zejména propojeno systémem MHD. Do 

této kategorie lze zařadit stavby pro výchovu a školství, tělovýchovu a sport, automobilovou 

dopravu, administrativní, zdravotnictví, sociální péče, pro obchod, veřejné stravování, 

ubytování, kulturu, nevýrobní služby a výrobní nebo opravárenské služby. 

2.2.3 Celoměstské 

Celoměstské občanské vybavení je vybavení, které slouží k potřebám všech občanů 

města nebo jeho návštěvníků. Jedná se o městské knihovny, divadla, koupaliště apod. 

2.2.4 Oblastní či regionální 

Jedná se o zařízení, které je vázáno na motorovou dopravu a váže se k obytné čtvrti, 

Obvodu či celému sídlu. 

2.2.5 Celostátní 

Celostátní vybavení slouží pro uživatele jak obyvatel stejné národnosti, tak 

cizincům. Zejména se jedná o letiště 

2.3 Typologické a bezbariérové zásady občanských staveb 
Typologické a bezbariérové zásady jednotlivých občanských staveb užíváme vždy 

podle toho, pro který účel budou nebo jsou určeny a užívány. Typologie a bezbariérovost 

staveb je určena platnými vyhláškami a normami. Zejména se jedná o vyhlášku č.268/2009 

Sb. – o technických požadavcích na stavby a vyhlášku č. 398/2009 Sb. – o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Typologii staveb rozdělujeme na: 

1. Stavby výrobní 

1.1 Stavby průmyslové 

1.2 Stavby zemědělské 

2. Stavby nevýrobní 

2.1 Obytné budovy 

2.2 Občanské vybavení 

3. Stavby dopravní a speciální 
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Občanské stavby dělíme dle využití na stavby pro: 

- automobilovou dopravu – parkování a odstavení vozidel, opravny, servisy, čerpací 

stanice 

- tělovýchovu a sport – hřiště, tělocvičny, plovárny, lázně 

- administrativní budovy – obecní úřady, magistráty, pošty 

- výchovu a školství – jesle a mateřské školy, základní a střední školy, učiliště 

- vysoké školy a stavby pro vědu a výzkum 

- zdravotnictví – nemocnice, soukromé ordinace 

- sociální péče – domov důchodců 

- veřejného ubytování – hotely, motely, autokempy, tábořiště 

- veřejné stravování – restaurace, jídelny 

- distribuci a obchod – prodejny 

- pro kulturu – divadla, kina muzea, galerie, knihovny, čítárny 

 

Mezi základní faktory ovlivňující provozní a prostorové vztahy patří: 

1. Pohybový prostor (ovlivněn rozměry člověka) 

2. Pracovní prostor (určený předměty a pomůckami při práci) 

3. Manipulační plocha (sedadel a odkládacích ploch) 

4. Fyzikální vlastnosti prostoru (osvětlení a barva, větrání, teplota a vlhkost 

vzduchu, volba materiálů) 

Bezbariérové opatření všech občanských staveb musí splňovat jejich užívání osobami 

s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, 

těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen 

„osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“). Podle vyhlášky 398/2009 Sb. se 

postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo při zpracování 

jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování 

projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání 

kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních 

prohlídkách staveb.  

 

2.4 Typologické a bezbariérové požadavky občanských staveb 
2.4.1 Stavby pro obchod 

Navržený obchodní dům zahrnuje hlavně funkci prodeje zboží. Jsou navrženy prostory 

pro prodej a zároveň prostory pro uskladnění zboží. Typologická zásady pro tyto druhy 

využití staveb pojednávají především o komunikačních tocích, konkrétně o jejich správných 

návrzích. 
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Ve stavbách pro obchod musí mít hlavní komunikace v prodejních místnostech 

průchozí šířku alespoň 2000 mm, v přízemí 2500 mm. Při křížení těchto komunikací 

nesmí chybět ukazatele k východům, únikovým cestám a hlavnímu schodišti. Vstupy pro 

příchod zákazníků navrhujeme oddělené od vstupů pro personál z důvodů funkčních toků. 

Tyto stavby musí být vybaveny samostatnou místností se záchodovou místností pro 

veřejnost odděleně pro muže a ženy, obojí s předsíní a umyvadlem, v počtu odpovídající 

kapacitě stavby.  

 

2.4.2 Řešení počtu parkovacích ploch 

Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v 

hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené nejméně v následujícím počtu vycházejícím z 

celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy: 

2 až 20 stání 1 vyhrazené stání 

21 až 40 stání 2 vyhrazená stání 

41 až 60 stání 3 vyhrazená stání 

61 až 80 stání 4 vyhrazená stání 

81 až 100 stání 5 vyhrazených stání 

101 až 150 stání 6 vyhrazených stání 

151 až 200 stání 7 vyhrazených stání 

201 až 300 stání 8 vyhrazených stání 

301 až 400 stání 9 vyhrazených stání 

401 až 500 stání10 vyhrazených stání 

501 a více stání2 % vyhrazených stání 

 

2.4.3 Posuzování staveb 

Slouží-li části jedné stavby rozdílným účelům, posuzují se jednotlivé části samostatně 

podle příslušných ustanovení této vyhlášky a jejích příloh. Odchylky od norem jsou přípustné, 

pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně požadavkům těchto norem. 

Bezbariérové užívání stavby musí být zajištěno po celou dobu její životnosti. Při odstranění 

stavby nebo změně dopravního značení musí být provedeny také příslušné změny pro osoby s 

omezenou schopností pohybu nebo orientace, zejména musí být provedeny příslušné změny v 

hmatových prvcích a akustickém vedení a informacích pro osoby se zrakovým postižením.  
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2.4.4 Řešení záchodových kabin 

Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém tomto 

zařízení nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová 

kabina v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky. Kabina nemusí mít předsíňku v 

případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba 

vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze 

jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního 

prostoru. 

 

2.4.5 Řešení šaten 

Ve stavbě, ve které je šatna určena pro užívání veřejností, musí být nejméně část v 

oddělení pro ženy a část v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky.  

 

2.4.6 Základní informace pro orientaci 

Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle okolností i 

akustické a hmatné. Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. 

Informační a signalizační prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, je 

nutné brát v úvahu zejména zorné pole osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma.  

 

2.4.7 Řešení bezbariérových ramp 

Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být 

nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %). Bezbariérová 

rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. Podesty 

musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa. Podesty bezbariérových ramp 

smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). Není-li bezbariérová 

rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v 

poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým 

pohybovým postižením. Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí 

být bez výškových rozdílů. Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve 

výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 

150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo 

musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí 

umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. 

Objekt mého zájmu, jehož hlavní funkcí je uspokojit potřeby občanů a poskytnout jim 
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prostory, jenž mohou využívat pro volný čas a zábavu, zahrnuje plochy pro shromažďování. 

Použitím typologických zásad, které jsou v návrhu zahrnuty, přispěji k vytvoření bezpečných 

a komfortních prostor. 

Obecné požadavky na stavby občanské vybavenosti zahrnují zásady pro dodržení 

bezpečnosti při požáru. Stavby musí být situovány a vybaveny tak, aby v případě havárie 

nebo požáru, byla v nejvyšší možné míře zaručena bezpečnost osob nacházejících se v této 

stavbě nebo její blízkosti. K zvýšení bezpečnosti při požáru přispějeme zřízením přístupové 

komunikace, popřípadě nástupní plochy pro pohotovostní, požární a jiná záchranná vozidla. 

Výškové rozdíly na únikových cestách z prostorů určených pro shromáždění osob, které jsou 

menší než 400 mm, musí být vyrovnány rampami se sklonem nejvýše 1:12. 

Dalším správně navrženým prvkem, který přispěje k bezpečné evakuaci, je schodiště a 

schodišťový prostor. Schodiště uvnitř prostor určených pro shromáždění osob a schodiště na 

únikových cestách z tohoto prostoru, určená pro únik více než 50 osob, musí mít sklon 

schodišťových ramen od 25° do 35°. Jejich ramena musí být přímá. Schodiště vedoucí z 

prostor určených pro shromažďování musí mít podestu nejvýše po 15 stupních a schodišťové 

podesty před a za dveřmi. Podesta musí být rozšířena tak, aby otevřením dveří nedošlo k 

zúžení započitatelné šířky únikové cesty. 

Objekty, jenž zajišťují funkci shromažďování lidí, ať už se jedná o jakýkoli účel, musí 

být vybaveny hygienickými zařízeními pro tyto návštěvníky. Vždy pro 50 žen nebo 100 mužů 

musí být k dispozici samostatná místnost se záchodovou mísou a dále vždy pro 50 mužů 

jedno pisoárové stání nebo mušle a alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou 

pro osoby používající vozík pro invalidy. Personál musí mít hygienické zařízení oddělené od 

zařízení pro veřejnost. Hygienické zařízení musí být vždy uspořádáno podle pohlaví 

odděleně. 

 

Hygienická zařízení pro shromažďovací prostory 

 
 

2.5 Osoby s omezenou schopností pohybu  

2.5.1 Požadavky na přístup osob s postižením  

Pozemní stavby a především stavby pro občanskou vybavenost by měly být dostupné 

všem skupinám obyvatel i jedincům s nejrůznějším omezením. Způsob, jak umožnit těmto 
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skupinám bezproblémové užívání staveb spočívá ve vytvoření bezbariérového prostředí. 

Abychom takové prostředí byli schopni navrhnout, je nezbytné znát potřeby osob 

s postižením. Každé postižení má svá specifika, která určují možnosti pohybu a orientace. 

-osoby se zdravotním postižením: osoby s těžkým pohybovým postižením, osoby 

s postižením zraku, osoby s postižením sluchu 

-osoby s dočasným zdravotním postižením: osoby, kterým znemožňuje pohyb 

zdravotní úraz např.: zlomená končetina. Dále jsou to jedinci trpící náhlou zdravotní 

indispozicí např.:nevolnost, epilepsie, slabost, alergie 

-senioři 

-osoby s dočasným pohybovým omezením: mezi tuto skupinu patří především 

těhotné ženy, rodiče s kočárky, osoby doprovázející lidi s mentálním postižením 

-osoby malého či nadměrného vzrůstu 

Vytvoření bezbariérového prostředí spočívá v odstranění bariér, popřípadě návrhu 

řešení, jak tyto bariéry překonat. Rozlišujeme několik typů bariér. Vertikální bariéry, pro 

tento druh jsou nejtypičtější překážkou schody a výškové rozdíly větší než 20 mm. 

Horizontální bariéry jako například sklony ramp, povrchy pochozích ploch . Prostorové 

bariéry souvisí s manipulačními možnostmi nebo jsou způsobeny nevhodným umístěním 

mobiliáře. Dále pak antropometrické bariéry, které souvisí s dlahovými vzdálenostmi, 

výškovým osazením zařizovacích předmětů a podobně. S ergonomickými bariérami se 

setkávají především lidé s omezenou schopností pohybu, jde například o tvar kliky, madla, 

nevhodně umístěný mobiliář a nábytek. Poslední skupinu tvoří tzv. orientační bariéry, které 

vznikají v důsledku chybějících taktilních informací, orientačních systémů, piktogramů a 

podobně. 

Při návrhu prostor, které jsou určeny k užívání jak zdravých uživatelů, tak osob 

s určitým omezením platí a měli bychom dodržovat nepsané pravidlo , které říká, že opatření 

a nároky na bezbariérové užívání staveb nesmí být v takovém rozsahu, aby podstatným 

způsobem omezovaly nebo jinak znemožňovaly užívání stavby ostatním uživatelům. 

2.5.2 Osoby s těžkým pohybovým postižením  

Největší skupinou tělesně postižených lidí tvoří právě osoby s těžkým pohybovým 

postižením. U těchto osob je jedinou možností pohybu použití invalidního vozíku. Díky jeho 
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pomocí je jedinec schopen se pohybovat horizontálně i vertikálně. Právě invalidní vozík je 

základním vodítkem pro typologicky správný návrh bezbariérového prostředí.  

Největší překážkou pro jedince s pohybovým postižením je překonání výškových 

rozdílů a délkových mezer. Překonání jakéhokoli výškového stupně i minimálního sklonu 

vyžaduje pro osobu s omezenou schopností pohybu značnou tělesnou námahu nebo dokonce 

nepřekonatelnou překážku. Maximální výškový rozdíl ve vstupu musí být do 20 mm a jeho 

překonání musíme zajistit rampovým nájezdem.  

Velký problém činí také nedostatečně manipulační plochy a dosahové úrovně. Kritéria 

pro manipulační plochy se odvíjí od velikosti invalidního vozíku. Minimální manévrovací 

plocha pro vozík je plocha obdélníka 1500 x 1200 mm, což umožní otočení pouze o 90°. 

Komunikační prostory musejí umožnit otáčení vozíku o 180°, resp. 360°. Tomu odpovídá kruhová 

plocha o minimálním průměru 1500 mm. Pro komfortní otáčení by měla být manévrovací plocha větší. 

Jakákoli činnost těžce pohybově postižených lidí je prováděna v sedě, z toho vyplívají další 

požadavky na výšku pracovních či obslužných ploch, která jsou optimálně 750 – 850 mm (minimálně 

700 mm). Prostor pod stolem či umyvadlem a hloubku zařizovacích předmětů udává vyčnívajícími 

podpěrka pro nohy, činí minimálně 600 mm.  

Vertikální přesun osob s těžkým pohybovým postižením musíme zajistit například 

instalováním zdvihacích plošin, navrhují se především u změn staveb, přednostně volíme přesun 

pomocí ramp s vhodným sklonem a výtahových klecí pro překonání vzdálenosti mezi podlažími. Pro 

správnou funkci a obslužnost, mají tyto  prostředky stanoveny minimální rozměry, limity a požadavky 

na umístění.  

Požadavky na svislé zdvihací plošiny stanovují České technické normy. Minimální rozměry 

šikmých zdvihacích plošin (poháněných schodišťových výtahů) jsou 900 mm x 1400 mm.  

Rampy také podléhají požadavkům pro bezbariérové užívání. To je zajištěno při dodržení 

limitních rozměrů. Šířka rampy je minimálně 1500 mm a její šikmý sklon nesmí překročit poměr 1:16. 

Není-li šikmá rampa delší než 3000 mm, smí mít sklon maximálně v poměru 1:8. U ramp, které jsou 

delší než 9000 mm navrhujeme podestu s minimální délkou 1500 mm. Bezbariérové rampy musí mít 

po obou stranách madla ve výšce 900 mm. Pro komfortní užití se doporučuje druhé madlo ve výšce 

750 mm, které musí přesahovat o 150 mm na začátku i konci madla. Pro možnost pevného uchopení 

madla musí tvar madla umožňovat uchopení shora a jeho vzdálenost vůči svislé stěně musí být 

nejméně 60 mm. Opatření proti sjetí vozíku, popřípadě vodící linií pro slepeckou hůl navrhujeme 

spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.  

Požadavky na výtahy se odvíjejí od potřeb uživatelů, případně jejich doprovodu. Je dán nejen 

minimální rozměr, ale také požadavky na rozměr dveří a umístění základních ovládacích prvků. 

Výtahové klece jsou v technické normě rozděleny podle rozměrů a způsobu užití do tři typů. Pro 
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občanskou vybavenost bez zdravotní a sociální péče volíme nejméně typ výtahové klece číslo 2. 

Tomuto typu odpovídá rozměr výtahové  klece 1100 x 1400 mm a světlá šířka dveří 900 mm   dle 

ČSN EN 81-70. 

Základním požadavkům na vybavení klece vyhovují výtahy, které splňují tyto požadavky: 

nejméně na jedné stěně klece musí být umístěno madlo. Část madla pro uchopení musí mít průřez  o 

rozměrech mezi 30 mm a 45 mm s minimálním rádiusem 10 mm. Volná vzdálenost mezi stěnou a 

částí pro uchopení musí být minimálně 35 mm. Výška horní hrany části pro uchopení musí být 

minimálně 35 mm. Výška horní části pro uchopení musí být 900 mm ± 25 mm nad podlahou klece. 

Madlo může být přerušeno, pokud ovladačová kombinace je umístěna na téže stěně, aby se 

neztížilo ovládání ovladačů. Konce madel musí být uzavřeny nebo zahnuty ke stěně, aby se 

minimalizovalo nebezpečí úrazu. Tam, kde je umístěno sklápěcí sedadlo nesmí ve sklopené 

poloze překážet normálnímu užívání výtahu. Sedadlo musí splňovat předepsané rozměry: 

výšku sedadla nad podlahou: 500 mm ± 20 mm; hloubku: 300 mm ÷ 400 mm; šířku: 400 mm 

÷ 500 mm; zatíženost: 100 kg.  

V případě velikosti klece typu 1 nebo 2, pokud se uživatel na vozíku pro invalidy 

nemůže otočit, musí se instalovat nějaké zařízení (např. zrcadlo) tak, aby umožnilo uživateli 

sledovat překážky, když se otáčí zpět ven z klece. Pokud je některá stěna klece výrazně 

zrcadlová,  musí  být  přijata  opatření  k  zabránění  vytvoření  optického  klamu            u  

slabozrakých uživatelů (např. dekorativním sklem, nebo minimální svislou vzdáleností 300 

mm od podlahy ke spodnímu okraji zrcadla, apod.).   

Zvláštní požadavky jsou na prostor před těmito prostředky. Volná plocha před 

nástupními místy do výtahu a zdvihacích plošin musí být nejméně 1500 x 1500 mm. Rozměry 

volné plochy před nástupními místy u zdvihacích plošin mohou být ve stísněných 

podmínkách zmenšeny na 800 x 1200 mm u přímého nájezdu a na 1200 x 1500 mm           u 

nájezdu s otočením. 

2.5.3 Osoby se sníženou schopností chůze  

Při navrhování stavby pro občanskou vybavenost musíme také myslet na osoby se 

sníženou schopností pohybu. Do této kategorie zařazujeme nejen seniory, kteří této skupině 

dominují, ale patří zde také osoby s dočasným omezením pohybu, jako například lidé se 

zraněním, těhotné ženy a lidé s mentálním postižením. Pro ulehčení chůze těchto osob je 

nutné zajistit úpravu terénu nebo podlahy protiskluzným povrchem (je dán součinitelem 

smykového tření suchého povrchu 0,6; u šikmých ramp 0,6 + tg x, kde x je úhel sklonu 

rampy). Překonávání svislých vzdáleností je pro tuto skupinu obtížné, ale přesto možné. 

Optimálním návrhem pomocných zábradlí můžeme toto omezení eliminovat. Na schodištích a 
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rampách proto navrhujeme zábradlí s madly ve výši 900 mm a 750 mm nad podlahou 

s přesahem minimálně 150 mm. Pohodlné schodišťové rameno bude navrženo za 

předpokladu, že výška schodišťového stupně nepřesáhne 160 mm a v jednom rameni nebude 

více než 15 schodišťových stupňů. Další požadavky, vyplývající z potřeb osob se sníženou 

schopností chůze se týkají komunikačních ploch. Na chodbách je nutno zřídit odpočivné 

kouty tzv. podél vnitřních komunikací by měla být odpočívadla s lavičkami s výškou sedáku 

cca 500 mm nad podlahou opěradly pro ruce ve výši přibližně 700 mm. 

2.5.4 Osoby se zrakovým postižením  

Rozlišujeme 5 kategorií zrakového postižení: 

· Střední slabozrakost 

· Silná slabozrakost 

· Těžce slabý zrak 

· Praktická nevidomost 

· Úplná nevidomost 

Jedinci se zrakovým postižením jsou omezeni v bezproblémovém pohybu neostrostí či 

slabostí svého zraku. Usnadnění orientace v prostoru je docíleno užitím různých kontrastních 

barev, řádného osvětlení, zvukových signálů a změnou struktury povrchu. Slabozrací lidé 

využívají při pohybu přirozených vodících linií, je proto na snaze nezasahovat do těchto 

prostor ukládáním předmětů nebo dekorací. Tudíž při navrhování dispozičního řešení volíme 

dispozici jednoduchou a pravoúhlou. Pro snadnou identifikaci v kontrastních barvách, 

změníme strukturu povrchů a při nutnosti použití nápisů volíme jednoduchá a velká písmena. 

Dále to znamená vyvarovat se návrhu sloupů na komunikačních cestách, vynechat 

vyrovnávací stupně nebo například výstupky ve zdech. Pokud nám to konstrukce 

neumožňuje, volíme zabezpečení těchto prvků zábradlím, zarážkou nebo jiným ochranným 

prvkem, například zdůrazníme ono problémové místo vhodným osvětlením.  

Dále je vhodné doplňovat vizuální informace informacemi zvukovými. Většina 

objektů pro občanskou vybavenost umožňuje rozmístění zvukové techniky do komunikačních 

prostorů. Protože lidé slabozrací jsou velmi citliví na oslnění, při navrhování umístění oken a 

okenních prvků dbáme na vyloučení odlesků například instalací clonících a stínících zařízení. 
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2.5.5 Osoby se sluchovým postižením  

Omezení této skupiny lidí závisí na vážnosti sluchového postižení. Rozlišujeme dvě 

kategorie sluchového postižení.  

Nedoslýchavost je různě těžká porucha sluchu, která ztěžuje až znemožňuje příjem 

zvukových informací. Postižené osoby mají potíže s rozlišením zvuků v hlučném prostředí. 

Řešením je vhodná akustická izolace místností a nutnost doplnit informační systém             o 

vizuální informace.  

Neslyšící jsou lidé, u kterých došlo ke ztrátě sluchu. Setkáváme se s hluchotou 

vrozenou a získanou, částečnou a úplnou. Vyskytuje se hluchota jednostranná a oboustranná, 

hluchota v oblasti ucha nebo sluchové dráhy. 

Osoby se zhoršeným sluchem nebo osoby neslyšící odezírají ze rtů mluvící osoby. 

Tomu přispívá dobré osvětlení, bez odlesků. Bezpečný pohyb a užívání staveb zajišťujeme 

použitím vizuálních značení, vizuálních sdělovacích prostředků jako tabulek a směrovek.  

Shromažďovací prostory jmenovitě zasedací síně, přednáškové sály apod. musí být 

vybaveny indukční smyčkou. Indukční smyčka pro nedoslýchavé je zařízení, které vyzařuje 

do místnosti magnetické pole, jehož vlastnosti se mění podle elektroakustického signálu, 

který je do ní distribuován. Většina sluchadel pro nedoslýchavé má vestavěný tzv. indukční 

snímač, který umožňuje toto magnetické pole zachytit. Pokud je v místnosti, divadle, kině 

apod. instalována smyčka, je poslech přes indukční snímač nesrovnatelně kvalitnější než 

poslech přes mikrofon sluchadla. Tyto pomůcky nejsou indikovány pro osoby s úplnou 

hluchotou, protože pro ně nemají význam. Indikace je u osob, jejichž ztráta sluchu leží mezi 

21 až 90 dB v lepším uchu. 

 

3. Informace o daném území 

3.1 Geografie 

Město Velké Meziříčí se nachází ve střední části České Republiky. Přesněji je to na dálnici 

D1 asi 50 km západně od Brna (exit 141 západ a 146 východ). Město dostalo název díky 

dvěma řekám, Oslava a Balinka, které obklopují centrum města,  poté se stékají a pokračují 

pod názvem Oslava.  Díky výhodné poloze mezi městy Jihlava, Žďár nad Sázavou a Třebíč 

vedly i v historii přes Velké Meziříčí hlavní obchodní cesty, jako jsou dnes dálnice a hlavní 

silnice. 
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Obr. 1 Poloha Velkého Meziříčí v ČR 

 V průběhu staletí se Velké Meziříčí stávalo městem komerčním, hospodářským, 

společenským a kulturním. Dochovaly se významné stavby jako jsou: renesanční zámek, 

původně románsko-gotický hrad z r. 1230, farní kostel sv. Mikuláše z 12. století, radnice   

z 15. století, dálniční most Vysočina postaven v letech 1972-78 a spousta dalších historických 

staveb. 

  V současné době má Velké Meziříčí asi 11 800 obyvatel a z toho je podíl žen 

51,21 % a 18,78 % podíl dětí do 14 let. Rozkládá se na ploše  asi 4 066 ha. Můžeme zde najít 

téměř veškeré zařízení, které mají jiná větší města. Z pracovních příležitostí se nám nabízejí 

banky, autosalony, autobazary, průmyslové závody, obchodní centra, supermarkety a jiné. 

K využívání volného času máme několik sportovních zařízení jako např. zimní a fotbalový 

stadion, víceúčelová sportovní hala, lyžařské středisko, motokrosová dráha, rybníky pro 

sportovní rybolov, posilovny kuželkářské zařízení a další. 
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Obr.2 Město Velké Meziříčí r.1911 

 

 

Obr.3 Město Velké Meziříčí r.2011 

Velké Meziříčí se rozkládá na soutoku řek Balinky a Oslavy. Oblast Balinky má statut 

přírodního parku a poskytuje krásné a klidné prostředí pro vycházky i projížďky na kole. 
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Řeka je zde velice čistá a vhodná i ke koupání. Turistickou trasu provázejí naučná zastavení. 

V zimě je cesta vyhledávanou trasou lyžařů-běžkařů. V údolí se v hojném počtu vyskytují i 

jezdci na koních. Oslava pod Velkým Meziříčím je označována jako Nesměřské údolí. 

Nachází se zde chatová osada, rekreační zařízení u Eliášovy myslivny, zřícenina hradu 

Templštejn a hradu Dubu u Tasova. Podél řeky vede značená turistická trasa pro pěší i 

cyklisty až do Náměště nad Oslavou. Pod Náměští v úseku Divoké Oslavy těsně u řeky 

pokračuje stezka pouze pro pěší, cyklotrasa vede nad údolím. 

 Velké Meziříčí se nachází na Českomoravské vrchovině v mírně chladné klimatické 

oblasti.  Nadmořská výška se pohybuje od 425 do 500 m.n.m. 

 

3.2 Poloha areálu 

Areál bývalého průmyslového závodu SVIT se nachází ve střední části Velkého 

Meziříčí přímo vedle malé říčky jménem Balinka. Přes řeku je postaven malý most, který je 

zakončen v jednom z průchodů přímo na náměstí. Na severní straně areálu se nachází právě 

zmiňovaná řeka, za kterou je kromě průchodu řadová zástavba domů sloužících jako 

kanceláře, obchody, restaurace a stavby pro bydlení. Z jižní strany je vedle areálu stezka pro 

chodce vedoucí k blízkému sídlišti jménem Čechovy Sady a malý les. Na východě je hlavní 

příjezdová komunikace, která je lemovaná stavbami pro bydlení. Ze západní strany se ve 

svahu nachází několikapatrová budova sloužící v současné době pouze jako skladovací 

prostory a dále několik rodinných domů s většími zahradami. Vedle skladovací budovy se 

nachází strmý svah nad kterým vede hlavní silnice směr Třebíč. Celková půdorysná plocha, 

kterou areál zabírá je asi 22 000 m2 je zde spíše rovinatý terén. 

 

3.3 Občanská vybavenost v dané lokalitě 

V blízkosti areálu se nachází téměř veškerá občanská vybavenost, hlavně díky poloze 

přímo vedle náměstí. Tam můžeme využít nejrůznější obchody jako samoobsluhy, 

elektronika, nábytek, muzika, atd. dále banky, kostel, školní zařízení (základní škola, 

umělecká škola, gymnázium, dům dětí a mládeže a hudební škola), sportovní zařízení 

(víceúčelová tělocvična, posilovna), radnice, hotely, pivovar, restaurace, kino, knihkupectví 

atd. Poblíž můžeme najít také sídlo technických služeb ve Velkém Meziříčí a drobnější 

průmyslové závody. 
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Nedaleko (asi 500 m) se nachází zastávka MHD kombinovaná se zastávkou vlakovou. 

Vlakové koleje vedou přímo přes malý lesík sousedící s areálem, avšak jezdí zde pouze malé 

motorové lokálky nebo nákladní vlaky s maximálně 3 vagony. 

 

3.4 Historie řešeného území 

 Do historie se tento pozemek zapsal hlavně jako sídlo průmyslového závodu. 

Zakladatelem  koželužny byl fy. Antonín Jelínek. Ve Velkém Meziříčí byl Antonín  Jelínek, 

který  zahájil  výrobu ve vlastní koželužské  dílně v září roku 1863. V roce 1893 začal  tehdy 

jako první  v Evropě ve Velkém Meziříčí  zpracovávat  surové kůže z telat tedy  teletiny, 

později koziny a jehnětiny. Už tehdy  používal technologii  činění chromočiněním a dále 

přírodními  třísly  jako  byl  extrakt ze  smrkové  kůry  a  jiných vzácných plodů a kůr 

vzácných cizokrajných stromů. Po  únoru 1948  byl  závod  znárodněn a  začleněn  do  n.p. 

DEKVA BRNO. Dnem 10.5.1948 byla koželužna veVelkém Meziříčí sloučena se závodem v 

Třebíči , DEKVA a  s  n.p. SVIT - Borovina. Od 1.7.1950 byl závod Velké Meziříčí, tedy 

koželužna začleněna pod n.p. Závody Antonína Zápotockého v Jaroměři. Od roku 1960  byla 

 koželužna ve Vel. Meziříčí  pod n.p. SVIT Gottwaldov. Koželužna vyráběla 70 % 

podšívkových  úsní z vepřovic  technologií  chro- močinění v kombinaci se syntetickými  

tříslivy  a 30 % vrchových úsní pro největší obuvnické giganty  jako  byl  SVIT  Gottwaldov 

,  SÁZAVAN  ZRUČ nad Sázavou , ZGK  Třebíč - Borovina. Mimo  jiné koželužna 

 zpracovávala jako  jediná  v  tehdejším Československu  usně  z  koní.  Surové  koňské 

kůže se  dovážely ze  Skandinávie  tedy  Švédsko , Finsko ,  Norsko  a dále z Německa , 

Belgie a také velké množství z Mongolska. Vše  bylo zpracováváno 

technologií chromočinění v  komb. se  syntetikou. Úsně  z konin se zpracovávaly převážně  v 

 BOTANĚ  Skuteč  na  sportovní obuv  ( sálovky , botasky )  a také v Gale  Prostějov  na 

 sportovní míče , tlumoky a pouzdra na různé sportovní potřeby. Od 1.10.1991  projevil  s. p. 

 GALA  Prostějov  o  koželužnu  velký  zájem vzhledem k velkému rozvoji výroby  a 

 proto přešla koželužna jako závod pod  GALU  Prostějov.Koželužna nadále  zásobovala  

 současně  obuvnický podnik  SVIT  Gottwaldov , ZGK Třebíč v  Borovině ,  SÁZAVAN  

 Zruč  nad  Sázavou   a   BOTANU   SKUTEČ  ve   Skutči.  Výroba   v  roce  1990   dovršila   

 maximum, kdy zpracovávala   14 až 15 tun vepřovicových  krupónů  denně, ano čtete  dobře  

 denně ,  což  bylo  pro představu  na  počet 4 500 až 5 000 kusů krupónů denně.Současně 

denně koželužna  zpracovávala k  tomuto množství   ještě  12  tun   býčin  těžké váhové  

třídy  50 až 55  kg hmotnosti na 1 kus  stažené  kůže  z býka. Vše bylo zpracováváno ze 

 suroviny tedy velmi velká ekologická zátěž  na tuky v odpadních  vodách , vysoké  BSK , 
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solnost , obsah  bílkovin, velký obsah třímocného chromu , sirníku sodného , vápna atd. Je 

 jasné , že vzledem k vysokým nákladům  čištění  odpadních vod ,tedy  velká  spotřeba  tech. 

vody,dále energetická náročnost a v neposlední řadě také vzrůstající ceny 

surovin atd.,nemohla výroba nadále konkurovat  obrovskému dovozu úsní z  Asijských 

 zemí.Velké množství  úsní a výrobků z úsní se začalo dovážet ve velkém i za cenu nižší 

kvality.Evropský trh s obuví začala ovládat Itálie. Maximální výroba v roce 1990 

představovala dení výrobu 4 600 m2 plochy hotových úsní což bylo 1 163 800 m2  za 

rok.Jednalo se tak o podšívkové úsně do obuvi, dále převážně vrchové úsně pro panskou  a 

 dámskou obuv ale  také hlavně  pro dětskou  a  sportovní obuv , sportovní  potřeby  atd. Od 

 roku 1993 se  výroba redukovala z  hlediska co nejmenší  ekologické zátěže  na omezenou 

 výrobu  ze  začíněných  polotvarů , tzv. wetblue . Při této výrobě jak bylo  řečeno, už nebyla 

tak velká zátěž  na znečištění technologické vody ale výroba  tak klesá na 30 % celk. kapacity 

.To mělo za následek výrazně snížit  stav zaměstnaců. V následujících letech  a  to v 

roce 1994 a 1995 je výroba na 8 až 10 % výrobní kapacity.Po privatizaci koželužny  firmou 

JELINEK  PŘEROV s.r.o. výroba  pokračovala  omezeně za  podmínek splnění 

 předepsaných  ekologických parametrů. Stále platí omezení pro zpracování  z  wetblue  za 

 přísných  ekologických podmínek jako  je separace chromu z odpadních vod  a  další 

chemicko – biologické čištění , které je velmi nákladné . Po privatizaci koželužny 

provozovala výrobu v pronájmu fy.WGM spol sro která vzhledem k neplacení a nedodržení 

ekologických podmínek dostává 28.2.1998 výpověď.Od března1998 provozuje  koželužnu 

fy. GALLI až do června  roku 2007.V červenci roku  2007  koželužna ve  Velkém  Meziříčí 

definitivně končí.Závěrem si neodpustím říci to, že město nemělo  zájem udržet pracovní síly 

v tomto závodě.Od r.1996 byla koželužna pod tlakem ministerstva pro životní prostředí. Díky 

tomu, že se  podařilo  vybudovat a spustit v  lednu  roku 2000  plynovou  kotelnu , tak  se 

chod  koželužny prodloužil  téměř o 7 let a našlo tam práci cca 50 až 60  lidí.Továrna  byla 

určena k demolici tak  jako  mnoho jiných  velkovýrobních objektů v této zemi. Nesmíme 

také zapomínat na to, že tyto továrny, dnes  již  zastaralé objekty dříve zajišťovaly mnoha 

lidem a zejména našim předkům  dobrou a  poctivou práci.Byli to předkové i našich 

současných úředníků, kteří  již tehdy pro město  svým rozvojem a bohatou  výrobou něco 

přinesli. Dávno v minulosti koželužna zásobovala  město  elektr. energií z vlastní  tovární 

turbíny  a  starostou  města  byl  tehdy  pan  továrník  Antonín  Jelínek. Koželužna i mne po 

mnoho let žívila a proto byl skutečně žalostný pohled na továrnu, která při demolici mizela 

před  očima. 



 

19 

 

 

 

 Obr.4 Bývalá koželužna Velké Meziříčí 

 

4. Současný stav lokality 

4.1 Vzhled a okolí 

Celá plocha je ohraničena plotem, pouze v místě mostu přes řeku je bez zábran. Avšak 

tam je bezpečně uzavřen průchod na náměstí. Ze strany příjezdové komunikace do areálu se 

nachází asi 10 metrů široká brána.  

V současné době je plocha téměř celá srovnaná se zemí. Pouze podél pěší lesní cesty 

se vedle plotu nachází několik kup stavební suti, která je zde dočasně uskladněna. Po staré 

továrně zde také zůstalo několik zbylých základů a vyasfaltovaný prostor ve východní části (u 

brány), který zabírá asi jednu čtvrtinu celkové plochy areálu. Dochovaly se také staré lampy a 

několik sloupů vysokého napětí, které již neplní svůj účel. 
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   Obr.5 Letecký snímek nejbližší okolí areálu   S 

 

Obr.6 Foto areálu z příjezdové komunikace ( z východu) 
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Obr.7 Přístupový mostek přes řeku od průchodu k náměstí 

 

4.2  TZB , vazby na sítě technické infrastruktury 

Přípojky vody, plynu a elektrické energie jsou ukončeny u vstupní brány v JV části 

řešeného území. V minulosti tyto přípojky zabezpečovaly středně velký průmyslový závod, 

proto nebude problém zaopatřit jimi také obchodní dům střední velikosti.  

 Splašková kanalizace vede přímo vedle řeky a stejně jako ostatní přípojky její kapacita 

vyhovovala v minulosti středně velkému výrobnímu závodu, tudíž s připojením středního 

obchodního domu žádný problém nebude. Konkrétně se jedná o trubku DN 800. Ačkoli je ve 

městě provedena jednotná kanalizační síť, není nutné kanalizaci zbytečně zatěžovat. Proto 

bude dešťová kanalizace zaústěna do řeky Balinky.  
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Obr.8 Sítě technické infrastruktury v okolí pozemku 

 

 

4.3 Shrnutí řešeného zájmového území 
Zájmové území je pro návrh vhodné zvláště svojí polohou. Díky příznivé vzdálenosti a 

propojení s centrem města, je ideálním místem pro veřejné parkoviště a přilehlé obchodní 

centrum s nabídkou veškerého sortimentu. Návrh kvalitního restauračního zařízení také 

vytvoří dostatečné stravovací zázemí pro zaměstnance a návštěvníky obchodního centra a 

širokou veřejnost, která se v denních hodinách v a okolo centra města nachází. 

Návrh  přislibuje oživení zájmu ze strany stávajícího obyvatelstva i návštěvníků z 

širokého okolí. Řešené území zejména svou polohou také tvoří strategické umístění pro 

oddych a rekreaci obyvatelstva.  
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5. Návrhy 
 Základem je rozdělení pozemku na část parkovací plochy pro město a část návrhu 

obchodního domu s jeho funkčními plochami. Obchodní centrum jsem ve své práci navrhl ve 

dvou dost odlišných variantách, přičemž obě varianty uvažují parkovací plochu pro město 

v severozápadní části řešené plochy. Rozlohou je to asi 4 300 m2.  Na zbylé ploše,  která činí  

asi 17 700 m2  jsou navrženy 2 varianty obchodních domů s různou dispozicí, velikostí a 

prostorovým uspořádáním a také nezbytné příjezdové komunikace, parkovací plochy pro 

obchodní dům a zelené plochy. 

 Plocha pro městské parkování je situována co nejblíže k centru města resp. do SZ části 

řešeného území. V této části se nachází již zmiňovaný most přes řeku a také k němu přilehlý 

průchod na náměstí. Celkový počet parkovacích a vyhrazených míst je 110. Jedná se pouze o 

parkovací plochu využívanou městem. Parkovací a odstavné plochy pro obchodní centrum 

jsou situované okolo obchodního domu příp. v podzemních garážích a navržené dle 

typologických pravidel. Příjezdová komunikace k parkovišti vede podél řeky, tj. po 

severovýchodním okraji území.  

 

Obr.9 Rozdělení řešeného území 
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5.1 První varianta obchodního centra 
Jedná se o návrh, kdy je téměř celý pozemek zastavěný. Obchodní centrum je 

rozděleno do čtyřech nezávislých budov. Každá budova má vlastní parkoviště s potřebným 

počtem parkovacích stání. Několik vyhrazených parkovacích míst je také venku u každé 

z budov.  

Budovy mají každá jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Střechy jsou 

obloukovitého tvaru a jsou vzájemně propojené tak, aby budovy z leteckého snímku tvořily 

jeden celek. Budovy jsou propojené v podzemním a také v druhém nadzemním podlaží. 

 

 

 

 

 

Obr.10 Řešené území s 1.variantou obchodního centra 
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Obr.11 Axonometrický pohled na celé území s 1.variantou obchodního centra 

 

 

 

5.1.1 1.PP 

V podzemním podlaží první varianty obchodního domu se nachází podzemní garáže. 

Podzemní garáže jsou vzájemně propojeny tak, aby byl zajištěn plynulý vjezd i výjezd 

z garáží. Vjezd a výjezd se nacházejí v krajních budovách a jsou vytvořeny rampami se 

sklony 8 a 5 stupňů. Počty parkovacích míst v jednotlivých budovách jsou 31-35 stání.  

Celkové plochy v  podzemním podlaží jsou rozděleny pouze na plochy parkovací a 

plochy komunikační. Parkovací plochy zabírají dohromady 2064 m2. Do ploch 

komunikačních patří komunikační plochy v každé jednotlivé budově, spojující průjezdy mezi 

jednotlivými budovami a eskalátory. Ty jsou pouze v budovách B, C, D. V budovy A nebyl 

kvůli účelnému dispozičnímu provedení dostatek prostoru na vertikální komunikaci mezi 

podzemním a prvním nadzemním podlažím. Proto bude nutné zaměstnance nebo návštěvníky, 

kteří zaparkují v budově A, nasměrovat přes chodník na výjezdové rampě nebo průjezdem do 

budovy B, kde se nachází eskalátorové schodiště do dalšího podlaží. Součet všech 

komunikačních ploch v podzemním podlaží je 2782 m2 . Dopravu a parkování v podzemních 

garážích také usměrňuje sloupový nosný systém, který je jediným možným řešením pro tento 

případ využití podlaží.  
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Obr.12 Dispoziční řešení 1.PP 

 

5.1.2  1.NP 

Hlavním cílem návrhu 1. nadzemního podlaží je bezproblémový přístup do objektu a 

dobrý rozhled na veškeré služby. To nám v dostatečné míře nabízí prostorné haly. 

Součet podlahových ploch hal ve všech čtyřech budovách činí 896 m2. Do každé 

budovy vedou 2 vstupy. Hlavní vstup se nachází na severovýchodní straně a dle předpokladu 

jím bude do objektu přicházet veškerá veřejnost. Další vstupní dveře jsou na jihozápadě a 

jejich použití bude spíše pro zásobování.  

Téměř všechny obchody mají přístup z hlavní haly. To neplatí pouze pro první dva 

obchody, které mají vstupní dveře z chodby hned za hlavním vstupem. Z haly jsou také dobře 

dostupné svislé komunikační prostory jako eskalátory nebo výtah. Budova A (na 

severozápadní straně) má oproti ostatním objektům odlišnou dispozici. Jedná se pouze o 

přístup k wc pro veřejnost, technická místnost a požární schodiště. Ty jsou v této budově 

navrženy mimo hlavní halu v chodbě ústící k vedlejšímu vstupu. V ostatních objektech jsou 

tyto plochy přístupné z haly. Každému z obchodů v tomto podlaží náleží jeho doplňkové 

prostory. Jedná se zpravidla o sklady či šatny a sociální zařízení pro zaměstnance.  

Celkový součet prodejních ploch v návrhu prvního podlaží je 1723 m2. K této ploše 

náleží 971 m2 doplňkových prostor (zázemí) a dále 170 m2 plochy sociálních zařízení pro 
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personál. WC pro veřejnost zabírají z celého půdorysu plochu 335 m2 jedná se o oddělené 

toalety pro ženy, muže a osoby s omezenou schopností pohybu. Svislé komunikační prostory 

jako jsou eskalátory, požární schodiště a výtah mají celkem 250 m2 . Poslední nepopsanou 

plochou v návrhu je technické místnosti (úklid, údržba), jejichž součet činí 40 m2.  

 

 

Obr.13 Dispoziční řešení 1.NP 

 

5.1.3  2.NP 

Dispozice 2. nadzemního podlaží je tvořena hlavně stěnovým nosným systémem 

budovy. Stejně jako v 1. nadzemním  podlaží je i zde uprostřed budovy navržena velká 

prostorná hala, ze které je přístup do všech důležitých prostor. 

Haly jednotlivých budov jsou v tomto podlaží propojeny dlouhými chodbami. 

Venkovní prostor chodby tvoří zastřešená prosklená oblouková lávka. Lávky jsou dlouhé  

10,5 metrů a tvoří nadchody komunikací vedoucích mezi jednotlivými budovami. Průjezdná 

výška je 4,35 metrů.  

Součet podlahových ploch hal ve všech čtyřech budovách činí 511 m2. Do hal 

jednotlivých budov v tomto podlaží je možný přístup několika způsoby. Pro přístup z 1. 

nadzemního podlaží je  možno použít  eskalátory, vedlejší schodiště nebo výtah. Celková 
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podlahová plocha těchto svislých komunikačních prostorů je 169 m2. Přístup z vedlejší 

budovy zajišťují již zmiňované lávky.  

Návrh 2. podlaží je u budov B, C, D je téměř identický, avšak odlišný od návrhu 1.NP. 

V každé z těchto budov se nacházejí prostory pouze pro 2 obchody s přidruženými 

místnostmi. Každá z těchto prodejních ploch má obsah téměř 250 m2. Celkový součet 

prodejních ploch v těchto třech budovách je  1484 m2 . K nim přilehlé skladové prostory jsou 

velké dohromady 627 m2  a dále personální WC o ploše 60 m2. Jako poslední jsou v návrhu 

technické místnosti, které zabírají 34 m2.  

Většina podlahové plochy v budově A jsou ve znamení veřejného stravování. 

Restaurace je rozdělena na část kuřáckou a nekuřáckou. Jejich součet je 524  m2. Oddělené 

provozy kuchyně mají součet ploch 230 m2 a přilehlé zázemí pro personál kuchyně a 

restaurace je 54 m2. V tomto podlaží budovy A se ještě nachází WC pro veřejnost o ploše    

75 m2 a další nezbytné prostory jako jsou eskalátory, výtah, požární schodiště a technickou 

místnost pro úklid a údržbu.  

 

 

 

Obr.14 Dispoziční řešení 2.NP 
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5.1.4  Návrh exteriéru 

 Venkovní prostor okolo všech budov je tvořen komunikacemi, chodníky, parkovištěm 

a zatravněnými plochami.  

 Na perspektivním pohledu ze severní strany vidíme hlavní vstupy do jednotlivých 

budov, rozšířené chodníky před vstupy a parkoviště pro osobní vozidla. Před budovou           

A (vpravo) vyúsťuje částečně točitý výjezd z podzemního parkoviště tvořený šikmou rampou. 

Na pravé straně vedle této budovy je navržena zastávka MHD.  

 

 

 

 

Obr.15 Pohled na obchodní centrum ze severní strany 

 

 

Zastřešení budov je provedeno z plnostěnných obloukových ocelových vazníků. 

Povrchová krytina je provedena z titan-zinkového plechu. Ze stejných materiálů je provedeno 

také zastřešení spojovacích lávek mezi budovami. Toto zastřešení je navrženo v takové šířce, 

aby půdorysy střech všech objektů splývaly v jeden celek. 
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Obr.16 Pohled na budovu A ze severní strany 

 

 

 

Obr.17 Pohled ze západu-zásobovací vstupy a rozšířená komunikace pro vykládku  
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 Z východní strany je pohled na budovu D a přímou šikmou rampu, kterou vjíždí 

vozidla do podzemního parkoviště. Dále je na obrázku viditelná venkovní parkovací plocha, 

která lemuje komunikací k zadním vstupům do budov. Tyto vstupy budou sloužit převážně 

zásobování. Proto je komunikace na jižní straně objektů navržena v dostatečné šířce, aby 

umožnila např. vykládání jednoho nákladního vozidla a průjezd jiného, popř. autobusu MHD.  

 

 

 

Obr.18 Pohled na obchodní centrum z východu 

 

 Na severovýchodním pohledu na budovu B stojí za povšimnutí nadchody tvořené 

lávkami, které spojují jednotlivé budovy. Světlá výška od povrchu komunikace je 4,35 m, 

proto netvoří problém pro podjetí např. běžného kamionu zajišťujícího zásobování. Ty mají 

výšku 4 - 4,1 m.  
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Obr.19 Pohled ze severu-budova B a nadchody nad komunikacemi  

5.2 Druhá varianta obchodního centra 
V tomto návrhu bylo upuštěno od zapuštění stavby nebo její části pod zemský povrch.  

To se také promítá na půdorysném rozdělení pozemku určeném pro obchodní centrum. Tam 

je totiž cca polovina plochy navržena jako parkovací plocha pro obchodní centrum.  

Vlastní budova je navržena jako atriový dům s dvěma nadzemními podlažími a jedním 

podkrovím. Zastřešení budovy je tvořeno mansardovou střechou, díky které nabízí podkroví 

dostatečný prostor pro další využití. 

 

Obr.20 Řešené území s 2.variantou obchodního centra 
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Obr.21 Axonometrický pohled na celé území s 1.variantou obchodního centra 

 

 

5.2.1  1.NP 

Jak už naznačuje půdorys, centrum veškerého dění bude probíhat v atriu 1. 

nadzemního podlaží. Proto jsou všechny části budovy přístupně hlavně z tohoto místa. Na 

toto nádvoří vedou 2 přístupy. Prvním je otevřený průchod mezi ze severovýchodní strany a 

druhým je průchod přes budovu z jihozápadu, což je zároveň vedlejší vstup a vstup pro 

zásobování.  

V prvním nadzemním podlaží je atrium olemováno zastřešeným chodníkem. Střechu 

mu tvoří stropní deska resp. podlaha druhého nadzemního podlaží. Chodník je považován 

jako vodorovný komunikační prostor. Společně s chodbou k vedlejšímu vstupu a chodbičkou 

mezi toaletami je to 597 m2.  

Většina podlahových ploch je podle očekávání věnována obchodu. Jednotlivé prodejní 

plochy jsou navrženy tak, aby všechny měly přístup z atria objektu. Všechny prodejní plochy 

mají také nezbytné příslušenství v podobě skladových prostor či šaten a jednu místnost s wc a 
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sprchou. V tomto podlaží je navrženo celkem 9 obchodů s různými výměrami. Jejich součet je 

dohromady 1177 m2. K nim přilehlé zázemí v podobě skladů 672 m2 a sociálních zařízení    

90 m2.  

V pravé části budovy je navrženo veřejné stravovací zařízení. Jedná se o restauraci se 

stavebně oddělenou kuřáckou a nekuřáckou částí. Ty v součtu zabírají 500 m2.  Kuchyň o  

ploše 158 m2  je rozdělená na dvě části. V restauraci jsou navrženy také oddělené toalety. Část 

pro veřejnost 51 m2 a personální. K zázemí pro zaměstnance restaurace a kuchyně slouží také 

oddělené šatny a úklidová místnost. WC, šatny a úklidová místnost zabírají 61 m2 půdorysu.  

V budově se nachází také WC pro návštěvníky jednotlivých obchodů. Leží zhruba 

uprostřed jihozápadní části budovy a zabírají 73 m2. Vedle nich se nachází technická místnost 

( 39 m2 ). Poslední nepopsané plochy jsou svislé komunikační prostory. Jedná se o schodiště a 

výtah sloužící pro přístup do druhého nadzemního podlaží. Celková plocha 35 m2.   

 

 

Obr.22 Dispoziční řešení 1.NP 
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5.2.2  2.NP 

 V druhém nadzemním podlaží jsou navrženy pouze prostory pro obchod. Jejich 

dispozice je tvořena nosným stěnovým systémem téměř totožným s prvním nadzemním 

podlažím.  

Výpis výměr ploch 2.NP: 

Prodejní plochy ……………. 1788 m2 

Sklady pro obchody ………..... 665 m2 

WC pro zaměstnance ……….. 100 m2 

WC pro veřejnost ……………. 73 m2 

Technická místnost ………….. 52 m2 

Chodby ……………………... 532 m2 

Schodiště + výtah ………….... 57 m2 

 

 

 

Obr.23 Dispoziční řešení 2.NP 
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5.2.3  3.NP 

 Třetí nadzemní podlaží je zároveň podkrovní částí budovy. Jsou zde navrženy pouze 

kancelářské plochy. Vizuálně  je rozdělena na 3 části. Severozápadní, střední a jihovýchodní. 

Ve střední části jsou navrženy doplňkové a provozní místnosti jako jsou oddělené wc, 

technická místnost, výtah, schodiště a hala, která vše spojuje.  

 Z  haly vycházejí  2 chodby, které míří do dvou zbylých částí budovy. Každá z nich je dále 

stavebně rozdělena na 3 úseky. V každém z těchto úseků se nachází různě počty různě velkých 

kancelářských prostor.  

Výpis výměr ploch 3.NP: 

Kancelářská plocha ………….. 2244 m2 

WC ………………………….....  67 m2 

Hala + chodby  ……………….. 530 m2 

Technická místnost …………….  39 m2 

Schodiště + výtah ………………....  35 m2 

 

 

Obr.24 Dispoziční řešení 3.NP 
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5.2.4   Návrh exteriéru 

 Venkovní prostor okolo budovy je tvořen ze severozápadu a jihovýchodu parkovišti. 

Z jihozápadu se nachází pouze dostatečně široká komunikace s možností zastavení a vykládky 

vozidel zásobování. Na severovýchodě  je průchod, který je hlavním přístupem do atria 

budovy a kromě zelených ploch je zde umístěna zastávka MHD   chodníky, parkovištěm a 

zatravněnými plochami.  

 

   

 

 

 

Obr.25 Pohled na obchodní centrum ze severní strany 
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Obr.26 Pohled na obchodní centrum z východu 

 

 

 

Obr.27 Pohled na východní část budovy  obchodního centra 
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Obr.28 Pohled ze západu 

 

 

 

Obr.29 Pohled z místa hlavního vstupu do atria 
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6. Ekonomická náročnost návrhu 

Ekonomické zhodnocení obou variant bylo sestaveno dle stavebních standardů tj. 

ukazatelů průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku. V systému oceňování 

staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu 

plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele nebo také ceny podle účelových 

jednotek jsou základním prvkem pro první propočty cen staveb a stavebních objektů. Na 

základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů jsou na reprezentativních 

položkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů staveb a z množiny 

cenových údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotku odpovídající 

danému druhu staveb. 

 

6.1 Jednotkový rozpočet 1. varianty  
Podzemní garáže 

Zemní práce ………………….. 2 915 225 Kč 

Základy ………………………. 5 290 594 Kč 

Svislé konstrukce ……………. 10 257 273 Kč 

Vodorovné konstrukce . ……… 4 750 737 Kč 

Úpravy povrchů, podlahy …….. 3 994 938 Kč 

Staveništní přesun hmot ………  1 835 512 Kč 

Izolace ………………………… 1 727 754 Kč 

Rozvody potrubí ……………….    377 899 Kč 

Montáže ocel. konstrukcí ……… 1 187 684 Kč 

 Nadzemní část 

Svislé konstrukce ……………..  26 019 205 Kč 

Vodorovné konstrukce ……….. 14 677 500 Kč 

Úpravy povrchů ………………. 15 567 046 Kč 

Staveništní přesun hmot ………..  4 670 113 Kč 

Izolace ………………………….  4 892 500 Kč 

Vnitřní kanalizace ……………...  2 891 022 Kč 

Vodovod ……………………….  2 668 636 Kč 

Zařizovací předměty ……………  3 335 795 Kč 

Strojovny ……………………….  2 001 477 Kč 

Rozvody potrubí ………………..  2 891 022 Kč 

Otopná tělesa …………………...  2 891 022 Kč 

Konstrukce klempířské …………  5 782 045 Kč 
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Konstrukce zámečnické ……….. 16 456 591 Kč 

Podlahy-dlažby a obklady ……..   5 114 886 Kč 

Nátěry ………………………….   4 670 113 Kč 

Malby …………………………..      667 159 Kč 

Sklářské práce ………………….      444 772 Kč 

Montáž zařízení velkokuchyní ….  2 001 477 Kč 

Elektromontáže ………………… 13 787 955 Kč 

 

Montáže potrubí ………………......    222 386 Kč 

Montáž dopravních zařízení ……… 2 891 022 Kč 

Montáž ocelových konstrukcí …….  1 779 090 Kč 

 Přípojky, komunikace atd. 

Vodovodní přípojka ……………… 824 360 Kč 

Kanalizace splašková …………….. 712 572 Kč 

Kanalizace dešťová ……………... 1 432 991 Kč       

Elektrovedení NN ………………..   287 120 Kč 

Veřejné osvětlení …………………  396 000 Kč 

Komunikace …………………….. 9 729 510 Kč 

Parkoviště ………………………. 7 576 884 Kč 

Chodníky ……………………….. 2 172 492 Kč 
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7. Závěr (zhodnocení řešení) 

Návrh parkovací plochy pro město zřejmě neměl více možností. Základem bylo 

situování co nejblíže k centru města, aby se zkrátila dosahová vzdálenost. Více variant 

nabízela velikost této plochy. Navržených 4300 m2 je dle mého názoru ideálním 

kompromisem mezi potřebnou parkovací plochou a využitým územím. 

Zbylá plocha 17 700 m2  nabízela pro návrh obchodního centra nespočet různých 

řešení. Z původních 4 variant byly k podrobnějšímu návrhu použity 2. Každá z těchto variant 

je něčím zajímavá a má svoje výhody i mínusy.  

U první varianty, čtyř vzájemně propojených budov, bych jako klady vyzdvihl její 

netradiční vzhled, návrh zastřešení a možnost parkování v podzemních garážích. Nevýhodou 

je bezpochyby větší ekonomická náročnost stavby. 

Druhá varianta, atriový dům, má sice součet prodejních ploch menší než první, avšak 

díky využitelnému podkroví a návrhu kancelářských prostorů bude do budoucna výnosnější. 

U této varianty není navrženo podzemní podlaží, z čehož vyplývají menší pořizovací náklady 

a zkrácení doby výstavby, což je jejím dalším kladem. Nevýhodou je využití větší části území 

jako plocha pro parkování. Dále bych mezi mínusy zařadil běžný, skoro až starodobý vzhled 

stavby, který na rozdíl od první varianty atraktivitu danému územi nezvýší.  

Obě varianty byly navrženy tak, aby splňovaly typologické požadavky na užívání 

staveb. Každá z variant by vytvořila na dané ploše kvalitní služby v podobě parkování,  

obchodního centra a stravovacího zařízení. Záleží už jen, zda dostane přednost atipická 

netradiční stavba, která by jistě zvýšila atraktivitu území, před ekonomicky výhodnějším       

ne tak zajímavým  návrhem.  
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